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LEIS

Silva a Unidade de Saúde da Família que
ﬁca localizado no Sítio Mocó de Baixo.

LEI Nº 1.743/2014.
Denomina rua e dá outras providências.
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Av. Alcindo Bezerra de Menezes, 13 - Centro
CEP: 58.500-000 - Monteiro/PB
Fone: (0**83) 3351.1515 - Fax: (0**83) 3351.1510
e-mail: gapremon@monteiro.pb.gov.br
Site: www.monteiro.pb.gov.br
PODER EXECUTIVO
Ednacé Alves Silvestre Henrique
Prefeita do Município
Alexandre Cavalcanti Cesar
Secretário de Cultura, Esporte e Turismo
Antônio Fernando Andrade
Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Ana Lima Feliciano Torres
Secretária da Educação
Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega
Secretária da Saúde
José Edcarlos Farias Fernandes
Secretário de Comunicação Social

Art. 1º - Fica denominada rua Manoel
Bezerra da Silva, a rua que começa na
lateral dos imóveis de inscrição municipal
009076 - 01 04 032 0381 001 e 009357 - 01
04 002 0125 001, até o terreno da UEPB,
localizado no Loteamento Altiplano
Residence, ﬁcando lado par e lado impar, a
Rua ao lado do imóvel pertencente à família
do Sr. Silton Feitosa sentido Sítio Serrote.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Maria Beatrice Moreira Sousa
Secretário da Administração
Maria de Fátima Sousa Santos
Secretária do Desenvolvimento Social

Monteiro, em 04 de abril de 2014.

LEI Nº 1.745/2014.
CONCEDE ABONO SALARIAL AOS
PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO
DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO
REGULAR PÚBLICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Aos Proﬁssionais do Magistério do
Ensino Regular Público, a título de
complementação de remuneração, é
concedido abono mensal de R$ 50,00
(cinquenta reais).

Rosilda Ferreira de Freitas Henrique
Secretário de Finanças

MESA DIRETORA
Presidente: Givalbério Alves Ferreira
Vice-Presidente:Ideraldo Campos Beliz
1º Secretário: Raul Lafayette Formiga Figueiredo
2º Secretário: José Roberto Cordeiro Bezerra
Vereadores
Antônio de Melo Sobrinho
Christianne Sinésio Leal
Cícero dos Ramos Cordeiro da Silva
Heleno Fernandes de Freitas
Hélio Sandro Lira da Silva
Luiz Berto da Silva
Paulo Sérgio Ferreira de Lima
Sebastião Lopes Bezerra
Sebastião Nunes Neto

Art. 3º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Monteiro, em 04 de abril de 2014.

Rogério Leite Ferreira
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Av. Olimpio Gomes, 22 - 2º andar - Centro - Monteiro/PB
Fones: (83) 3351.1530/3351.1509 Fax: (83) 3351.2136
Site: www.monteiro.pb.gov.br/camara

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

LEI Nº 1.744/2014.
Denomina Unidade de Saúde da Família e
dá outras providências.
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica denominado Romão Ferreira da

Parágrafo Único - O pagamento do abono
objeto desta lei cessará automaticamente
quando o Município passar a pagar o salário
com base no próximo reajuste do piso
salarial do Magistério.
Art. 2º - As despesas decorrentes da
presente Lei correrão por conta de dotações
próprias do Orçamento vigente.
Art. 3º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data de
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sua publicação, com efeitos retroativos a 1º
de fevereiro do corrente ano.
Monteiro, em 04 de abril de 2014.

A Prefeita do Município de Monteiro, Estado
da Paraíba, no uso das atribuições que me
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
e CONSIDERANDO o disposto na Lei
Municipal nº 1.741, de 24 de março de 2014;
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

DECRETOS
DECRETO N° 856, de 08 de abril de 2014.
DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS
R E PA RT I Ç Õ E S D O M U N I C Í P I O D E
MONTElRO PB.
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 58, Inciso VIII, da Lei
Orgânica do Município,
DECRETA:
Art 1°. O funcionamento dos órgãos e
unidades da Estrutura Administrativa da
Prefeitura do Municipio de Monteiro,
inclusive a Farmácia Popular, no dia
16/04/2014 (quarta-feira), será das 07h00 as
13h00.
Art 2°. É decretado ponto facultativo nas
repartições da Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal de Monteiro, inclusive a
Farmácia Popular, no dia 17 (quinta-feira) e
feriado no dia 18 (sexta-feira) em razão das
comemorações da semana santa e
21/04/2014 (segunda-feira) feriado de
Tiradentes.
Art 3°. As repartiçoes da Estrutura
Administrativa voltará as suas funções a
partir do dia 22 de abril.
Art 4°. O expediente deﬁnido nos artigos
anteriores não afetam o funcionamento das
repartições que prestam serviços essenciais
à população, tais como saúde, limpeza
pública, funerários, matadouros, vigilância
sanitária e outros, prestados por servidores
em regime de plantão ou rodízio.
Art 5°, Este decreto é de aplicação imediata,
produzindo seus efeitos a partir da data de
sua assinatura e divulgação.
GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO
DE MONTEIRO, em 08 de abril de 2014.

DECRETO MUNICIPAL Nº 857/2014.
"REGULAMENTA A LEI Nº 1.741/2014 QUE
DISPÕE SOBRE A INSPEÇAO SANITÁRIA
E INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE
O R I G E M A N I M A L E V E G E TA L N O
MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Art. 1º. O presente Regulamento dispõe
sobre as normas que regulam, em todo o
território do município de Monteiro, a
inspeção industrial e sanitária de produtos
de origem animal e vegetal.
Parágrafo Único. O Serviço de Inspeção
Municipal - SIM será responsável pela
ﬁscalização das atividades de elaboração,
beneﬁciamento, industrialização e
comercialização de produtos comestíveis de
origem animal e vegetal no Município de
Monteiro-PB, de acordo com as normas
técnicas, sanitárias e ambientais com
respectivos estudos e impactos, a serem
ﬁxadas pela Lei Municipal nº 1741/2014 e
pelo presente Regulamento.
Art. 2º. A ﬁscalização prevista na Lei
Municipal nº 1741/2014 e neste
Regulamento engloba:
I - os animais destinados ao abate,
subprodutos e matérias-primas;
II - o pescado e seus derivados;
III - o leite e seus derivados;
IV - o ovo e seus derivados;
V - o mel, a cera de abelha e seus derivados.
Art. 3º - Ficam sujeitos à inspeção e
reinspeção previstas neste Regulamento
todos os produtos de origem animal, seus
subprodutos e derivados.
§ 1º - A inspeção a que se refere o presente
artigo abrange, sob o ponto de vista
industrial e sanitário, a inspeção "ante" e
"post-mortem" dos animais, o recebimento,
manipulação, transformação, elaboração,
preparo, conservação, acondicionamento,
embalagem, depósito, rotulagem, trânsito e
consumo de quaisquer produtos e
subprodutos, adicionados ou não de
vegetais, destinados ou não à alimentação
humana.
§ 2º - A inspeção abrange também os
produtos aﬁns tais como: coagulantes,
condimentos, corantes, conservadores
antioxidantes, fermentos e outros usados na
indústria de produtos de origem animal.
Art. 4º - A prévia inspeção sanitária e
industrial dos produtos de origem animal no
âmbito do município será exercida:
I - nas propriedades rurais fornecedoras de
matérias-primas, destinadas ao preparo de
produtos de origem animal;
II - nos estabelecimentos que recebem,
abatem ou industrializam as diferentes
espécies de animais de açougue,
entendidas como tais as ﬁxadas em
regulamento;
III - nos estabelecimentos que recebem o
leite e seus derivados para beneﬁciamento
ou industrialização;
IV - nos estabelecimentos que recebem o

pescado para distribuição ou
industrialização;
V - nos estabelecimentos que recebem e
distribuem para consumo animais
considerados de caça;
VI - nos estabelecimentos que produzem ou
recebem mel e cera de abelha ou qualquer
outro produto de abelha para
beneﬁciamento ou distribuição;
VII - nos estabelecimentos que produzem ou
recebem ovos, para distribuição em natura,
ou para industrialização;
VIII - nas vias públicas e rodovias, em
relação ao trânsito de produtos, subprodutos
e matérias primas de origem animal;
IX - nos estabelecimentos localizados nos
centros de consumo que recebem,
beneﬁciam, industrializam e distribuem, no
todo ou em parte, matérias-primas e
produtos de origem animal procedentes de
outros municípios, diretamente de
estabelecimentos registrados ou
relacionados ou de propriedades rurais.
Parágrafo Único: Entende-se por
estabelecimento de produtos de origem
animal, para os ﬁns da Lei Municipal nº
1741/2014, qualquer instalação ou local nos
quais são utilizados, bem como quaisquer
locais onde são recebidos, manipulados,
elaborados, transformados, preparados,
conservados, armazenados, depositados,
acondicionados, embalados e rotulados com
ﬁnalidade industrial ou comercial, a carne
das várias espécies animais e seus
derivados, o leite e seus derivados, o ovo e
seus derivados, o mel, a cera de abelha e
seus derivados.
Art. 5º. A prévia inspeção exercida pelo SIM,
da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
será supervisionada por médico veterinário
e proﬁssionais habilitados e terá como
objetivos:
I - o controle das condições higiênicas,
sanitárias e tecnológicas, de produção,
manipulação, beneﬁciamento,
armazenamento e transporte de produtos de
origem animal e seus derivados;
II - o controle de qualidade e as condições
técnico-sanitárias dos estabelecimentos em
que são produzidos, preparados,
manipulados, beneﬁciados,
acondicionados, armazenados,
transportados, distribuídos e
comercializados os produtos de origem
animal;
III - a ﬁscalização das condições de higiene
das pessoas que trabalham nos
estabelecimentos referidos no inciso
anterior;
IV - a ﬁscalização e controle de todos os
materiais utilizados na manipulação,
acondicionamento e embalagem de
produtos de origem animal;
V - a disciplina dos padrões higiênicos,
sanitários e tecnológicos dos produtos de
origem animal;
VI - a ﬁscalização e o controle do uso dos
aditivos empregados na industrialização dos
produtos de origem animal e seus derivados;
VII - a ﬁscalização de produtos e
subprodutos existentes no mercado de
consumo, para efeito de veriﬁcação e
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cumprimento das normas estabelecidas;
a efeito de veriﬁcação e cumprimento das
normas estabelecidas;
VIII - a realização dos exames tecnológicos,
microbiológicos, histológicos, ﬁsioquímicos,
enzimáticos e dos caracteres organolépticos
de matéria- prima e produtos, quando
necessários.
Art. 6º. O Poder Executivo poderá solicitar o
apoio técnico e operacional dos órgãos de
ﬁscalização estadual e federal, no que for
necessário para o ﬁel cumprimento da Lei
Municipal nº 1.741/2014, podendo, ainda, no
interesse da saúde pública, exercer
ﬁscalização conjunta com esses órgãos e
requerer, no que couber, a participação da
Secretaria Municipal de Saúde e de
associações proﬁssionais ligadas à matéria.
Parágrafo Único: O SIM poderá solicitar o
auxílio policial, quando necessário, para o
desenvolvimento de suas funções.
Art. 7º. Compete à Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável:
I - promover treinamento técnico do pessoal
envolvido na ﬁscalização, inspeção,
classiﬁcação e produção dos produtos e
subprodutos de origem animal;
II - manter mecanismos permanentes de
divulgação e esclarecimentos junto às redes
públicas e privados, bem como junto à
população, no sentido de garantir a plena
orientação e esclarecimento do consumidor,
no tocante aos males e/ou benefícios
advindos deste serviço.
TÍTULO II
C L A S S I F I C A Ç Ã O
ESTABELECIMENTOS

D O S

Art. 8º - Os estabelecimentos de produtos de
origem animal abrangem:
I - os de carne e derivados;
II - os de leite e derivados;
III - os de pescado e derivados;
IV - os de ovos e derivados;
V- os de produtos de abelhas e seus
derivados.
Parágrafo único - A simples designação
"estabelecimento" abrange todos os tipos e
modalidades de estabelecimentos previstos
na classiﬁcação do presente Regulamento.
CAPÍTULO I
ESTABELECIMENTOS DE CARNES E
DERIVADOS
Art. 9º - Os estabelecimentos de carnes e
derivados são classiﬁcados em:
I - matadouros - frigoríﬁcos;
II - fábricas de conservas de produtos
cárneos;
III - fábricas de produtos suínos;
IV - entrepostos de carnes e derivados;
V - fábricas de produtos não comestíveis;
VI - matadouros de aves e pequenos
animais;
VII - entrepostos - frigoríﬁcos;
VIII - fábrica de produtos gordurosos.

§ 1º - Entende-se por "matadouro frigoríﬁco" o estabelecimento dotado de
instalações completas e equipamento
adequado para o abate, manipulação,
elaboração, preparo e conservação das
espécies de animais sob variadas formas,
com aproveitamento completo, racional e
perfeito de subprodutos não comestíveis,
devendo possuir instalações de frio
industrial.
§ 2º - Entende-se por "fábrica de conservas
de produtos cárneos" o estabelecimento que
industrializa a carne de variadas espécies de
animais, sendo dotado de instalações de frio
industrial e aparelhagem adequada para o
seu funcionamento.
§ 3º - Entende-se por "fábrica de produtos
suínos" o estabelecimento que dispõe de
sala de matança e demais dependências,
industrializa animais da espécie suína e, em
escala estritamente necessária aos seus
trabalhos, animais de outras espécies,
dispondo de instalações de frio industrial e
aparelhagem adequada para o seu
funcionamento.
§ 4º - Entende-se por "entreposto de carnes
e derivados" o estabelecimento destinado ao
recebimento, guarda, conservação,
manipulação, acondicionamento e
distribuição de carnes frigoriﬁcadas das
diversas espécies de açougue e outros
produtos animais, dispondo ou não de
dependências anexas para a
industrialização, atendidas as exigências
necessárias, a juízo do SIM.
§ 5º - Entende-se por "fábrica de produtos
não comestíveis" o estabelecimento que
manipula matérias-primas e resíduos de
animais de várias procedências, para o
preparo exclusivo de produtos não utilizados
na alimentação humana.
§ 6º - Entende-se por "matadouro de aves e
pequenos animais" o estabelecimento
dotado de instalações para o abate e
industrialização de aves, coelhos e demais
animais cuja exploração e consumo sejam
permitidos, devendo dispor de frio industrial
e de instalações para o aproveitamento de
subprodutos não comestíveis, a juízo do
SIM.
§7º - Entende-se por "entreposto - frigoríﬁco"
o estabelecimento destinado
exclusivamente à estocagem de produtos de
origem animal pelo emprego de frio
industrial.
§8º - Entende-se por "fábrica de produtos
gordurosos" o estabelecimento destinado
exclusivamente ao preparo de gorduras,
excluída a manteiga, adicionadas ou não de
matérias primas de origem vegetal.
Art. 10 - As fábricas de conservas e as
fábricas de produtos suínos, registradas no
SIM, poderão fornecer carnes frigoriﬁcadas
aos mercados de consumo.
Art. 11 - A simples designação "produto",
"subproduto", "mercadoria" ou "gênero"

signiﬁca, para efeito da presente Lei, que se
trata de "produto ou matéria-prima de origem
animal".
Art. 12 - Por "produtos cárneos" entende-se
as massas musculares maturadas e demais
tecidos, que as acompanham, incluindo ou
não a base óssea correspondente,
procedentes de animais abatidos sob
inspeção veterinária.
§ 1º - Quando destinada à elaboração de
conservas em geral, por "carne" (matériaprima) deve se entender as massas
musculares, despojadas de gorduras,
aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
ossos.
§ 2º - Consideram-se "miúdos" os órgãos e
as vísceras dos animais, usados na
alimentação humana (miolos, línguas,
coração, fígado, rins, rumem, retículo), além
dos mocotós e rabada.
Art. 13 - O animal abatido, formado das
massas musculares e ossos, desprovido da
cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
vísceras torácicas e abdominais,
tecnicamente preparados, constitui a
"carcaça".
§ 1º - Nos suínos a "carcaça" pode ou não
incluir o couro, cabeça e pés.
§ 2º - A "carcaça" dividida ao longo da coluna
vertebral dá origem às "meias carcaças"
que, subdivididas por um corte entre duas
costelas, variável segundo hábitos
regionais, constituem os "quartos" anteriores
ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
CAPÍTULO II
E S TA B E L E C I M E N TO S D E L E I T E E
DERIVADOS
Art. 14 - Os estabelecimentos de leite e
derivados são assim classiﬁcados e
deﬁnidos:
I - propriedades leiteiras;
II - posto de refrigeração;
III - estabelecimento industrial.
§ 1º - Entende-se por "propriedades leiteiras"
os estabelecimentos localizados em zona
rural ou suburbana, destinados à produção
de leite, que será beneﬁciado ou
industrializado em estabelecimentos
registrados no órgão oﬁcial competente.
§ 2º - Entende-se por "posto de refrigeração"
o estabelecimento intermediário entre as
propriedades leiteiras e os estabelecimentos
industriais, destinados ao recebimento de
leite para depósito, por curto tempo,
refrigeração e transporte imediato aos
estabelecimentos industriais registrados.
§ 3º - Entende-se por "estabelecimento
industrial" o estabelecimento destinado ao
recebimento de leite para beneﬁciamento,
manipulação, conservação, fabricação,
maturação, embalagem, acondicionamento,
rotulagem e expedição deﬁnidos como:
I - "usina de beneﬁciamento de leite", assim
denominado o estabelecimento que tem por
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ﬁnalidade principal receber, ﬁltrar, beneﬁciar
e acondicionar higienicamente o leite
destinado diretamente ao consumo público;
II - "fábrica de laticínios", assim denominado
o estabelecimento destinado ao
recebimento de leite, dotado de
dependências e equipamentos que
satisfaçam às normas técnicas para a
industrialização de quaisquer produtos de
laticínios; III - "entreposto de laticínios",
assim denominado o estabelecimento
destinado ao recebimento, maturação,
classiﬁcação e acondicionamento de
produtos lácteos, excluído o leite em
natureza.

DERIVADOS DE ABELHAS BEM COMO
MEL, CERA E OUTROS.
Art. 17 - Os estabelecimentos destinados ao
mel e cera de abelhas são classiﬁcados em:
I - casa do mel;
II - entrepostos de mel, cera e outros
produtos de abelhas.
§ 1º - Entende-se por "casa do mel" o
estabelecimento destinado ao
beneﬁciamento, industrialização e
classiﬁcação de mel e seus derivados.

CAPÍTULO III
ESTABELECIMENTOS DE PESCADO E
DERIVADOS

§ 2º - Entende-se por "entreposto de mel,
cera e outros produtos de abelhas" o
estabelecimento destinado ao recebimento,
classiﬁcação e industrialização do mel e
seus derivados, oriundos de vários
estabelecimentos.

Art. 15 - Os estabelecimentos destinados ao
pescado e seus derivados são classiﬁcados
em:

TÍTULO III
F U N C I O N A M E N T O
ESTABELECIMENTOS

I - entrepostos de pescados;
II - fábricas de conservas de pescado.

Art. 18 - Não será autorizado o
funcionamento de estabelecimento de
produtos de origem animal, para exploração
do comércio municipal sem que esteja
previamente registrado no órgão
competente, para ﬁscalização da sua
atividade.

§ 1º- Entende-se por "entreposto de
pescado" o estabelecimento dotado de
dependências e instalações adequadas ao
recebimento, manipulação, frigoriﬁcação,
distribuição e comércio do pescado,
dispondo de equipamento para
aproveitamento integral de subprodutos não
comestíveis.
§ 2º - Entende-se por "fábrica de conservas
de pescado" o estabelecimento dotado de
dependências, instalações e equipamento
adequados ao recebimento e
industrialização do pescado por qualquer
forma, com aproveitamento integral de
subprodutos não comestíveis.
CAPÍTULO IV
E S TA B E L E C I M E N TO S D E O V O S E
DERIVADOS
Art. 16 - Os estabelecimentos de ovos e
derivados são classiﬁcados em:
I - granjas avícolas;
II - entrepostos de ovos;
III - fábricas de conservas de ovos.
§ 1º - Entende-se por granjas avícolas, o
estabelecimento destinado à produção,
ovoscopia, classiﬁcação, sanitização,
acondicionamento, identiﬁcação e
distribuição dos ovos em natureza, oriundos
de produção própria.
§ 2º - Entende-se por "entreposto de ovos" o
estabelecimento destinado ao recebimento,
ovoscopia, classiﬁcação, sanitização,
acondicionamento, identiﬁcação e
distribuição de ovos em natureza, oriundos
de várias granjas.
§ 3º - Entende-se por "fábrica de conservas
de ovos" o estabelecimento destinado ao
recebimento e à industrialização de ovos.
CAPÍTULO V
ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E

D O S

§ 1º - As instalações e o equipamento de que
tratam este artigo compreendem as
dependências mínimas, maquinaria e
utensílios diversos, em face da classiﬁcação
e capacidade de produção de cada
estabelecimento.
§ 2º - Os estabelecimentos serão
normatizados de forma diferenciada em face
da classiﬁcação e capacidade de
funcionamento.
Art. 19 - Os estabelecimentos de produtos de
origem animal devem satisfazer às
seguintes condições básicas e comuns:
I - dispor de área suﬁciente para a
construção do edifício ou edifícios principais
e demais dependências;
II - dispor de luz natural e artiﬁcial
abundantes, bem como de ventilação
suﬁcientes em todas as dependências,
respeitadas as peculiaridades de ordem
tecnológicas cabíveis;
III - possuir pisos lisos, resistentes e
impermeáveis, e paredes lisas, de cor clara e
de fácil higienização;
IV - possuir forro de material adequado em
todas as dependências onde se realizem
trabalhos de recebimento, manipulação e
preparo de matérias-primas e produtos
comestíveis;
V - dispor de dependências e instalações
mínimas para a industrialização,
conservação, embalagem e depósito de
produtos comestíveis, separadas por meio
de paredes totais das destinadas ao preparo
de produtos não comestíveis;
VI - dispor de mesas de aço inoxidável, ou de
material impermeável de superfície lisa, de
fácil higienização e sem cantos angulares,
para os trabalhos de manipulação e preparo
de matérias-primas e produtos comestíveis;
VII - dispor de caixas, bandejas, gamelas,

tabuleiros e quaisquer outros recipientes de
aço inoxidável ou de material impermeável
de superfície lisa, de fácil higienização e sem
cantos angulares; os tanques, segundo sua
ﬁnalidade, podem ser de alvenaria,
convenientemente revestidos de material
impermeável e de fácil higienização;
VIII - dispor de rede de abastecimento de
água para atender suﬁcientemente às
necessidades do trabalho industrial e às
dependências sanitárias e, quando for o
caso, de instalações para tratamento de
água;
IX - dispor de água fria abundante e, quando
necessário, de água quente e/ou vapor, em
todas as dependências de manipulação e
preparo, não só de produtos como de
subprodutos não comestíveis;
X - dispor de rede de esgoto em todas as
dependências, com dispositivo adequado,
que evite reuxo de odores e a entrada de
roedores e outros animais, ligados a tubos
coletores, e estes ao sistema geral de
escoamento, dotado de canalização e de
instalações para retenção de gorduras,
resíduos e corpos utuantes, bem como de
dispositivo para depuração artiﬁcial, e
sistema adequado de tratamento de
resíduos e euentes compatível com a
solução escolhida para destinação ﬁnal,
aprovado pelo órgão competente;
XI - dispor, conforme legislação especíﬁca,
de vestiários e instalações sanitárias
adequados, de dimensões e em número
proporcional ao pessoal, com acesso
externo e independente as dependências
industriais;
XII - possuir pátios e ruas livres de poeira e
barro;
XIII - dispor, quando necessário, de sede
para a inspeção, que a juízo do SIM,
compreenderá salas de trabalho,
laboratórios, arquivos, vestiários, banheiros
e instalações sanitárias;
XIV - possuir janelas e portas de fácil
abertura, de modo a ﬁcarem livres os
corredores e passagens, providas de telas
móveis à prova de insetos, quando for o
caso;
XV - possuir instalações de frio com câmaras
e antecâmaras que se ﬁzerem necessárias
em número e área suﬁciente segundo a
capacidade do estabelecimento;
XVI - dispor de equipamento necessário e
adequado aos trabalhos, obedecidos aos
princípios da técnica industrial, inclusive
para aproveitamento e preparo de
subprodutos não comestíveis;
XVII - possuir canalizações em tubos
próprios para a água destinada
exclusivamente a serviços de lavagem de
paredes e pisos, e a ser utilizada por meio de
mangueiras de cor vermelha. A água
destinada à limpeza de equipamento,
empregada na manipulação de matériasprimas e produtos comestíveis, será usada
por meio de mangueiras de cor branca ou
clara;
XVIII - dispor de dependências para
armazenamento de combustível usado na
produção de vapor, quando for o caso;
XIX - dispor de demais dependências e
equipamentos, conforme as necessidades e
classiﬁcação dos estabelecimentos.
Art. 20 - Os estabelecimentos de carnes e
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derivados devem satisfazer também às
seguintes condições:
I - ser construído de forma que permita uma
adequada movimentação de veículos de
transporte para carga e descarga;
II - dispor de suﬁciente "pé direito" nas salas
de matança, de modo a permitir a instalação
dos equipamentos, principalmente da
trilhagem aérea ou outro sistema adequado,
aprovado pelo SIM, numa altura adequada à
manipulação das carcaças higienicamente,
com dispositivos que evitem o contato das
carcaças com o piso ou entre si, e delas com
as demais matérias-primas;
III - dispor de currais, bretes, chuveiros e
demais instalações para recebimento,
estacionamento e circulação de animais,
convenientemente pavimentados ou
impermeabilizados, com declive para a rede
de esgoto, providos de bebedouros;
IV - dispor de locais apropriados para
separação e isolamento de animais doentes;
V - dispor, no caso de matadouro-frigoríﬁco,
de instalações e aparelhagem para
desinfecção dos veículos utilizados no
transporte de animais, quando se julgar
necessário em função do uxo de abate;
VI - localizar os currais de recebimento de
animais, cocheiras, pocilgas, apriscos e
outras dependências, que por sua natureza
produzam mau cheiro, o mais distante
possível dos locais onde são recebidos,
manipulados ou preparados produtos
utilizados na alimentação humana;
VII - dispor, de acordo com a classiﬁcação do
estabelecimento e sua capacidade, de
dependências mínimas de acordo com as
normas técnicas;
VIII - dispor de aparelhagem industrial
completa e adequada, tais como: máquinas,
aparelhos, caminhões, vagonetes, carros,
caixas, mesas, truques, tabuleiros e outros
utilizados em quaisquer das fases do
recebimento e industrialização da matériaprima e do preparo de produtos, em número
e qualidade que satisfaçam à ﬁnalidade da
indústria; IX - possuir instalações adequadas
para o preparo e/ou destino de subprodutos
não comestíveis;
X - possuir, de acordo com a natureza do
estabelecimento, depósitos para chifres,
cascos, ossos, adubos, crinas, alimentos
para animais e outros produtos e
subprodutos não comestíveis, localizados
em pontos afastados dos edifícios onde são
manipulados ou preparados produtos
destinados à alimentação humana;
XI - possuir digestores em número e
capacidade suﬁcientes de acordo com as
possibilidades diárias de matança;
XII - dispor, conforme o caso, de instalações
e aparelhagem adequadas para o
aproveitamento de glândulas de secreção
interna e preparo de extratos glandulares;
XIII - dispor, quando necessário, de caldeiras
com capacidade suﬁciente para as
necessidades do estabelecimento;
XIV - dispor de sistema de água quente
canalizada com capacidade suﬁciente para
atender às necessidades do
estabelecimento;
XV - dispor de dependências de
industrialização de acordo com a
capacidade de produção do
estabelecimento.

Parágrafo Único: Em casos especiais, o SIM
pode permitir a utilização de maquinário
destinado ao fabrico de produtos de origem
animal, no preparo de conservas vegetais,
nas quais, entretanto, não podem constar,
impressos ou gravados, os carimbos oﬁciais
de inspeção previstos neste Regulamento.
Art. 21 - Os estabelecimentos de leite e
derivados devem satisfazer às seguintes
condições comuns:
I - estar localizado em pontos defendidos de
fontes produtoras do mau cheiro que
possam causar contaminação;
II - construir as dependências de maneira a
se observar, se for o caso, desníveis na
sequência dos trabalhos de recebimento,
manipulação, fabricação e maturação dos
produtos;
III - as dependências de industrialização dos
produtos devem estar separadas por
paredes inteiras das áreas destinadas à
higienização dos vasilhames e/ou preparo
de produtos não comestíveis;
IV - ser construído de forma que permita uma
adequada movimentação de veículos de
transporte para carga e descarga;
V - as seções industriais deverão possuir "pé
direito" com altura adequada de modo a
permitir a instalação dos equipamentos sem
comprometer a qualidade higiênico-sanitária
dos produtos;
VI - ter as dependências orientadas de tal
modo que os raios solares não prejudiquem
os trabalhos de fabricação ou maturação dos
produtos;
VII - dispor de aparelhagem industrial
completa para a realização de trabalhos de
beneﬁciamento e industrialização, utilizando
maquinaria preferentemente conjugada;
VIII - dispor de dependência ou local
apropriado e convenientemente aparelhado,
a juízo do SIM, para a lavagem e
esterilização de vasilhames, carros- tanques
e frascos;
IX - dispor de depósitos para vasilhames e
frascos;
X - dispor, conforme o caso, de garagem
para a guarda de carros- tanques.
Art. 22 - Os estabelecimentos de pescado e
derivados devem satisfazer também as
seguintes condições:
I - nos estabelecimentos que recebem,
manipulam e comercializam pescado
resfriado e congelado e/ou se dediquem à
industrialização para consumo humano, sob
qualquer forma:
a) dispor de dependências, instalações e
equipamentos para recepção, seleção,
inspeção, industrialização, armazenagem e
expedição do pescado, compatíveis com
suas ﬁnalidades;
b) possuir instalações para o fabrico e
armazenagem de gelo, podendo essa
exigência, apenas no que tange à
fabricação, ser dispensada em regiões onde
exista facilidade para aquisição de gelo de
comprovada qualidade sanitária;
c) dispor de separação física adequada
entre as áreas de recebimento da matériaprima e aquelas destinadas à manipulação;
d) dispor de equipamento adequado à
hipercloração da água de lavagem do
pescado ou outro produto aprovado pelo

SIM e da limpeza e higienização das
instalações, equipamentos e utensílios;
e) dispor de instalações e equipamentos
adequados à colheita e ao transporte dos
resíduos de pescado, resultante do
processamento industrial, para o exterior
das áreas de manipulação de comestíveis;
f) dispor de instalações e equipamentos
adequados para o aproveitamento dos
resíduos de pescado de acordo com as
normas técnicas; g) dispor, quando
necessário, de câmara de espera para o
armazenamento do pescado fresco, que não
possa ser manipulado ou comercializado de
imediato;
h) dispor de equipamento adequado à
lavagem e à higienização de caixas,
recipientes, grelhas, bandejas, e outros
utensílios usados para o acondicionamento,
depósito e transporte de pescado e seus
produtos;
i) dispor, nos estabelecimentos que
elaboram produtos congelados, de
instalações frigoríﬁcas independentes para
congelamento e estocagem do produto ﬁnal;
j) dispor, no caso de elaboração de produtos
curados de pescado, de câmaras frias em
número e dimensões necessários à sua
estocagem e de depósito de sal;
Parágrafo Único - Os estabelecimentos
destinados à fabricação de subprodutos não
comestíveis de pescado devem satisfazer as
seguintes condições:
I - dispor de separação física adequada entre
as áreas de pré e pós- secagem, para
aqueles que elaborem farinhas de
pescados;
II - dispor, conforme o caso, de instalações e
equipamentos para a desodorização de
gases resultantes de suas atividades
industriais.
Art. 23 - Os estabelecimentos de ovos e
derivados devem satisfazer também às
seguintes condições:
I - dispor de dependência para recebimento
e triagem dos ovos;
II - dispor de sala ou área coberta para
armazenagem dos ovos;
III - dispor de dependências para ovoscopia
e veriﬁcação do estado de conservação dos
ovos;
IV - dispor de dependência para
classiﬁcação comercial;
V - dispor de câmaras frigoríﬁcas quando o
produto não for comercializado
imediatamente, a critério do SIM;
VI - dispor de dependências para
industrialização, quando for o caso.
Art. 24 - As fábricas de conservas de ovos
terão dependências apropriadas para
recebimento e manipulação, elaboração,
preparo e embalagem dos produtos.
Art. 25 - Os estabelecimentos destinados ao
mel, cera de produtos de abelhas devem:
I - dispor de dependência de recebimento;
II - dispor de dependências de manipulação,
preparo, classiﬁcação e embalagem do
produto.
Art. 26 - Os cantos entre paredes e pisos
serão arredondados com o mesmo material
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de impermeabilização.
Parágrafo Único - É proibido o emprego de
utensílios em geral (gamelas, bandejas,
mesas, carros-tanques e outros) com
angulosidades, frestas ou porosidades.
Art. 27 - O SIM, quando julgar necessário,
pode exigir dispositivos especiais para
regulagem da temperatura e ventilação nas
salas de trabalho industrial, depósitos ou
câmaras.
Art. 28 - Os fumeiros serão de material:
incombustível, com portas de ferro e
providos de lanternas.
Art. 29 - Nos entrepostos que recebem
tripas, bem como nos estabelecimentos
industriais, as seções destinadas a salga,
maceração ou fermentação desse produto,
só podem ser instaladas em lugares
separados das dependências onde forem
manipuladas matérias-primas ou fabricados
produtos utilizados na alimentação humana.
Art. 30 - Nenhum estabelecimento de
produtos de origem animal pode ultrapassar
a capacidade de suas instalações e
equipamentos.
Art. 31 - A construção dos estabelecimentos
deve obedecer a outras exigências que
estejam previstas em Códigos de Obras
Municipais, desde que não colidam com as
exigências de ordem sanitária ou industrial
previstas neste Regulamento ou com atos
complementares expedidos pelo SIM.
Art. 32 - O funcionamento de
estabelecimentos de carnes e derivados só
pode ser autorizado dentro do território do
Município, depois de ouvida a autoridade de
Saúde Pública e a Prefeitura Municipal.
Art. 33 - Quaisquer outros detalhes serão
previstos em cada caso, por ocasião do
exame dos projetos de construção,
ampliação ou reforma de estabelecimentos
ou em instruções expedidas pelo SIM.
Art. 34 - Qualquer estabelecimento que
interrompa seu funcionamento somente
poderá reiniciar seus trabalhos mediante
inspeção prévia de todas as dependências,
instalações e equipamentos.
TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS DE ABATE
Art. 35 - Permitir o sacrifício dos animais
somente após a prévia insensibilização,
seguida de imediata e completa sangria, e
esfola só pode ser iniciada após o termino da
operação de sangria.

tecnologia e à obtenção de um produto em
boas condições higiênico-sanitárias.
Art. 37 - Eviscerar sob vistas da inspeção
municipal, em local que permita pronto
exame de vísceras, com identiﬁcação entre
estas, a cabeça e a carcaça do animal. Sob
pretexto algum pode ser retardada a
evisceração, para tanto, os animais não
devem ﬁcar dependurados nos trilhos, nos
intervalos de trabalho.
Art. 38 - Identiﬁcar a cabeça do animal,
quando esta for destacada, para permitir
uma fácil identiﬁcação com a carcaça
correspondente. O mesmo procedimento
deve ser adotado com relação às vísceras.
TÍTULO V
HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS E
DAS PESSOAS
Art. 39 - Todas as dependências e
equipamentos dos estabelecimentos devem
ser mantidos em condições de higiene,
antes, durante e após a realização dos
trabalhos industriais; as águas servidas e
residuais terão destino conveniente,
devendo o SIM determinar o tratamento de
acordo com as normas ﬁxadas pelos órgãos
oﬁciais competentes.
Art. 40 - O maquinário, carros, tanques,
vagonetas, caixas, mesas e demais
materiais e utensílios serão
convenientemente marcados, de modo a
evitar qualquer confusão entre os
destinados a produtos comestíveis e os
usados no transporte ou depósito de
produtos não comestíveis ou ainda
utilizados na alimentação de animais,
usando-se as denominações "comestíveis"
e "não comestíveis".
Art. 41 - Os pisos e paredes, assim como o
equipamento ou utensílios usados na
indústria devem ser lavados diariamente ou
quando necessário, e convenientemente
desinfetados, neste caso, pelo emprego de
substâncias previamente aprovadas pelo
SIM.
Art. 42 - Os estabelecimentos devem ser
mantidos livres de moscas, mosquitos,
baratas, ratos, camundongos, quaisquer
outros insetos ou animais, agindo-se
cautelosamente quanto ao emprego de
venenos, cujo uso só é permitido nas
dependências não destinadas à
manipulação ou depósito de produtos
comestíveis e mediante conhecimento do
SIM.
Parágrafo único - É proibida a presença de
cães, gatos e de outros animais estranhos à
atividade no recinto dos estabelecimentos.

Art. 36 - Em suínos, poder-se-á depilar e
raspar, logo após o escaldamento em agua
quente, utilizando-se de temperatura e
métodos adequados, acrescentando
também a necessária lavagem da carcaça
antes da evisceração.

Art. 43 - É proibido fazer refeições nos locais
onde se realizem trabalhos industriais, bem
como depositar produtos, objetos e material
estranho à ﬁnalidade da dependência ou
ainda guardar roupas de qualquer natureza.

Parágrafo Único: no caso de aves, a
escaldagem também será realizada em
tempo e métodos adequados à boa

Art. 44 - Todas as vezes que for necessário, o
serviço de Inspeção deve determinar a
substituição, raspagem, pintura e reforma

em pisos, paredes, tetos e equipamentos.
Art. 45 - Os pisos e paredes de currais,
bretes, mangueiras e outras instalações
próprias para guarda, pouso e contenção de
animais vivos ou depósito de resíduos
industriais, devem ser lavados e
desinfetados, tantas vezes quantas
necessárias, com água de cal ou outro
desinfetante apropriado autorizado pelo
SIM.
Art. 46 - As caixas de sedimentação de
substâncias residuais devem ser
frequentemente inspecionadas e
convenientemente limpas.
Art. 47 - Durante a fabricação, no embarque
ou nos transportes, os produtos devem ser
conservados ao abrigo de contaminações de
qualquer natureza.
Art. 48 - É proibido empregar na coleta,
embalagem, transporte ou conservação de
matérias-primas e produtos usados na
alimentação humana, vasilhame de cobre,
latão, zinco, barro, ferro estanhado, com liga
que contenha mais de 2% (dois por cento) de
chumbo ou apresente estanhagem
defeituosa ou de qualquer utensílio que, pela
sua forma e composição, possa prejudicar
as matérias-primas ou produtos.
Parágrafo único - Poderá ser permitido, a
critério do SIM, o emprego de continentes de
madeira no acondicionamento de matériasprimas que se destinam à embalagem em
entrepostos exigindo-se, conforme o caso,
envoltório intermediário, adequado e
impermeável.
Art. 49 - Os continentes já usados, quando
destinados ao acondicionamento de
produtos utilizados na alimentação humana,
devem ser previamente inspecionados,
condenando-se os que, após terem sido
limpos e desinfetados por meio de vapor e
substância permitida, não forem julgados em
condições de aproveitamento.
Parágrafo único - Em caso algum é permitido
o acondicionamento de matérias-primas e
produtos destinados à alimentação humana
em carros, recipientes ou continentes que
tenham servido a produtos não comestíveis.
Art. 50 - É proibido manter em estoque, nos
depósitos de produtos, nas salas de
recebimento, de manipulação, de fabricação
e nas câmaras frias ou de cura, material
estranho aos trabalhos da dependência.
Art. 51 - Não é permitido residir no corpo dos
edifícios onde são realizados trabalhos
industriais de produtos de origem animal.
Art. 52 - Serão diariamente limpos e
convenientemente sanitizados os
instrumentos de trabalho ou toda vez que o
serviço de inspeção achar necessário.
Parágrafo único - Os estabelecimentos
devem ter estoque de desinfetantes
aprovados, para uso nos trabalhos de
higienização de dependências e
equipamentos.
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Art. 53 - As câmaras frias devem
corresponder às mais rigorosas condições
de higiene, iluminação e ventilação, devendo
ser limpas e desinfetadas toda vez que a
inspeção julgar necessário.
Art. 54 - Nos estabelecimentos de leite e
derivados é obrigatória a rigorosa lavagem e
higienização do vasilhame antes de seu
retorno aos postos de origem.
Art. 55 - Nas salas de matança e em outras
dependências, a juízo do SIM, é obrigatória a
existência de água quente e vapor para
higienização de facas, ganchos e outros
utensílios.
Art. 56 - Todo o pessoal que trabalha com
produtos comestíveis, desde o recebimento
até a embalagem, deverá usar uniformes
próprios aprovados pelo SIM.
Parágrafo único - O pessoal que manipula
produtos condenados ou trabalha em
necropsia, ﬁca obrigado a desinfetar as
mãos, instrumentos e vestuários com antisépticos apropriados.
TÍTULO VI
REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS
Art. 57 - Nenhum estabelecimento que faça
comércio municipal de produtos de origem
animal poderá funcionar, no Município de
Monteiro-PB, sem estar previamente
registrado no SIM, na forma da Lei Municipal
nº 1.741/2014 e deste Regulamento.
Art. 58 - Os estabelecimentos situados no
Município de Monteiro-PB que recebam
matérias-primas ou produtos de
estabelecimentos localizados em outros
Municípios e que o manipularem para
posterior colocação, ﬁcam igualmente
sujeitos à Inspeção Municipal prevista na Lei
Municipal nº 1.741/2014 e neste
Regulamento, devendo ser registrados no
SIM.
CAPÍTULO I
REGISTRO E RELACIONAMENTO
Art. 59 - Estão sujeitos a registro os
seguintes estabelecimentos:
I - matadouros-frigoríﬁcos, fábricas de
conservas de produtos cárneos, fábricas de
produtos suínos, entrepostos de carnes e
derivados, fábricas de produtos não
comestíveis, matadouros de aves e
pequenos animais, entrepostos frigoríﬁcos e
fábricas de produtos gordurosos;
II - postos de refrigeração de leite, usinas de
beneﬁciamento de leite, fábricas de laticínios
e entrepostos de laticínios;
III - entrepostos de pescado e fábricas de
conservas de pescado;
IV - fábricas de conservas de ovos e
entreposto de ovos;
V - casa de mel e entreposto de mel, cera e
os de produtos de abelhas e seus derivados.
Art. 60 - O registro será requerido ao
responsável pelo SIM, instruindo-se o
processo com os seguintes documentos:

I - memorial descritivo da construção e
memorial econômico e sanitário;
II - relação discriminada do maquinário e
uxograma de produção;
III - plantas da fachada e cortes longitudinais
e transversais;
IV - planta baixa, planta de situação e
localização e planta de distribuição dos
equipamentos;
V - documento expedido pela Prefeitura
Municipal e pelo Serviço de Saúde Pública,
autorizando a construção e funcionamento
do estabelecimento no terreno indicado;
VI - localização dos prédios vizinhos dentro
dos limites do terreno;
VII - posição da construção em relação às
vias públicas e alinhamento dos terrenos;
VIII - laudo do órgão de proteção ambiental
indicado pelo SIM.
Art. 61 - Nos estabelecimentos de produtos
de origem animal, destinados à alimentação
humana, é considerada básica, para efeito
de registro ou relacionamento, a
apresentação prévia de boletim oﬁcial de
exame da água de abastecimentos, que
deverá se enquadrar nos padrões oﬁciais
microbiológicos, químicos e físicos.
§1º - Quando as águas se revelarem
inadequadas aos padrões oﬁciais, impõe-se
novo exame e recomendações.
§ 2º - Mesmo que o resultado da análise seja
favorável, o SIM pode, de acordo com as
circunstâncias locais, exigir o tratamento da
água.
Art. 62- Qualquer ampliação, remodelação
ou construção nos estabelecimentos
registrados ou relacionados, tanto de suas
dependências como instalações, só poderá
ser feita após aprovação prévia dos projetos.
Parágrafo único - É de inteira
responsabilidade dos proprietários as
construções dos estabelecimentos sujeitos
à Inspeção Municipal, cujos projetos não
tenham sido previamente aprovados pelo
SIM.
Art. 63 - Apresentados ao SIM os
documentos exigidos neste Regulamento,
os mesmos serão protocolados, iniciando-se
então o Processo de Registro do
estabelecimento.
§1º - Recebida à documentação necessária,
o estabelecimento será vistoriado por um
técnico do SIM, que emitirá um parecer
técnico enviando-o para o Secretário
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, para análise
e, se for o caso, à aprovação, recebendo o
mesmo seu número bem como o Título de
Registro.
§ 2º - Autorizado o registro, as plantas e os
memoriais descritivos serão arquivados na
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 64 - Satisfeitas as exigências ﬁxadas no
presente Regulamento, o Secretário
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, autorizará a

expedição do "Título de Registro",
constando do mesmo o número do registro,
razão social, classiﬁcação do
estabelecimento, localização (estado,
cidade, vila ou povoado), nome fantasia e
outros detalhes necessários.
Art. 65 - O SIM, tendo em vista o plano
aprovado, determinará a inspeção periódica
das obras em andamento nos
estabelecimentos em construção ou
remodelação.
Art. 66 - Através de atos normativos
expedidos pela Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável serão
baixadas as normas próprias ao
processamento de registro dos
estabelecimentos, bem como as de
transferência de propriedade.
Art. 67 - Estão sujeitas a relacionamento as
"granjas avícolas" e outros
estabelecimentos determinados pelo SIM,
que ﬁxará, conforme o caso, as exigências a
serem atendidas.
Parágrafo único - O relacionamento é
requerido ao Secretário Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e o processo
respectivo deve obedecer ao mesmo critério
estabelecido para registro dos
estabelecimentos, no que lhe for aplicável.
CAPÍTULO II
TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
Art. 68 - Quando ocorrer mudança de
proprietário, administrador ou possuidor em
estabelecimentos registrados ou
relacionados, os novos responsáveis
deverão, de imediato, proceder às devidas
transferências no âmbito do SIM.
§1º - No caso do comprador ou arrendatário
se negar a promover a transferência, deve
ser feita, pelo vendedor ou locador, imediata
comunicação escrita ao SIM, esclarecendo
os motivos da recusa.
§2º - As ﬁrmas responsáveis por
estabelecimentos registrados ou
relacionados, durante as fases do
processamento da transação comercial,
devem notiﬁcar aos interessados na compra
ou arrendamento a situação em que se
encontram, em face das exigências deste
Regulamento.
§3º - Enquanto a transferência não se
efetuar, continua responsável pelas
irregularidades que se veriﬁquem no
estabelecimento, a ﬁrma em nome da qual
esteja ele registrado ou relacionado.
§4º - No caso do vendedor ou locador ter
feito a comunicação a que se refere o
parágrafo 1º, e o comprador ou locatário não
apresentar, dentro do prazo de no máximo
30 (trinta) dias, os documentos necessários
à transferência respectiva, será cassado o
registro ou relacionamento do
estabelecimento, o qual se restabelecerá
depois de cumprida a exigência legal.
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§5º - Adquirido o estabelecimento, por
compra ou arrendamento dos imóveis
respectivos e realizada a transferência do
registro, a nova ﬁrma está obrigada a cumprir
todas as exigências formuladas ao anterior
responsável, sem prejuízo de outras que
venham a ser determinadas.
Art. 69 - O processo de transferência deve
obedecer no que lhe for aplicável, ao mesmo
critério estabelecido para o registro ou
relacionamento.
TÍTULO VII
OBRIGAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS DE
ESTABELECIMENTOS
Art. 70 - Ficam os proprietários de
estabelecimentos ou seus representantes
legais obrigados a:
I - observar e fazer observar todas as
exigências contidas na Lei Municipal nº
1.741/2014 e neste Regulamento;
II - fornecer pessoal necessário e habilitado,
bem como material adequado julgado
indispensável aos trabalhos de inspeção,
inclusive acondicionamento e autenticidade
de amostras para exames de laboratório;
III - fornecer, até o último dia útil de cada mês,
os dados estatísticos de interesse na
avaliação da produção, industrialização,
transporte e comércio de produtos de origem
animal, bem como as guias de recolhimento
das taxas de serviços a que estejam
obrigados, devidamente quitadas pela
repartição arrecadadora, na forma a ser
deﬁnida pelo SIM;
IV - dar aviso antecipado de 12 (doze) horas,
no mínimo, sobre a realização de quaisquer
trabalhos nos estabelecimentos sob
Inspeção Municipal permanente,
mencionando sua natureza e hora de início e
de provável conclusão;
V - avisar, com antecedência, da chegada de
gado, e fornecer todos os dados que sejam
solicitados pela Inspeção Municipal;
VI - fornecer material próprio e utensílios
para guarda, conservação e transporte de
matérias-primas e produtos normais e peças
patológicas, que devem ser remetidos para
as dependências do SIM;
VII - fornecer armários, mesas, arquivos,
mapas, livros e outro material destinado à
Inspeção Municipal, para seu uso exclusivo;
VIII - fornecer material próprio, utensílios e
substâncias adequadas para os trabalhos de
coleta e transporte de amostras para
laboratório, bem como para limpeza,
desinfecção e esterilização de instrumentos,
aparelhos ou instalações;
IX - manter locais apropriados, a juízo da
Inspeção Municipal, para recebimento e
guarda de matérias-primas procedentes de
outros estabelecimentos sob Inspeção
Municipal, ou de retorno de centros de
consumo, para serem reinspecionados, bem
como para sequestro de carcaças ou partes
de carcaça, matérias-primas e produtos
suspeitos;
X - fornecer substâncias apropriadas para
desnaturação de produtos condenados,
quando não haja instalações para sua
transformação imediata;
XI - fornecer instalações, aparelhos e

reativos necessários, a juízo da Inspeção
Municipal, para análise de matérias-primas
ou produtos no laboratório do
estabelecimento;
XII - manter pessoal habilitado na direção
dos trabalhos técnicos do estabelecimento;
XIII - recolher todas as taxas de inspeção
sanitária e/ou abate e outras que existam ou
vierem a ser instituídas, de acordo com a
legislação vigente;
XIV - dar aviso com antecedência sobre a
chegada ou recebimento de pescados.
§ 1º - O pessoal fornecido pelos
estabelecimentos para auxiliar nos serviços
de inspeção e ﬁscalização trabalhará, neste
particular, sob a orientação do Inspetor
Veterinário Municipal.
§ 2º - O material fornecido pelas empresas
constitui patrimônio das mesmas, ﬁcando,
porém, à disposição e sob responsabilidade
do SIM.
§ 3º - Cancelado o registro ou interditado o
estabelecimento, o material pertencente ao
Município, inclusive o de natureza cientíﬁca,
o arquivo e os carimbos oﬁciais de Inspeção
Municipal, serão recolhidos pela Secretaria
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.
Art. 71 - Todos os estabelecimentos devem
registrar diariamente, em livros próprios e
mapas, cujos modelos devem ser fornecidos
pela SIM, as entradas e saídas de matériasprimas e produtos de laticínios,
especiﬁcando quantidade, qualidade e
destino.
§ 1º - Tratando-se de matéria-prima ou de
produtos de laticínios procedentes de outros
estabelecimentos sob Inspeção Municipal
ou Estadual, deve ainda a ﬁrma anotar, nos
livros e mapas indicados, a data de entrada,
o número de guia de embarque ou
certiﬁcado sanitário, a qualidade,
quantidade e o número de registro do
estabelecimento remetente.
§ 2º - Os estabelecimentos de leite e
derivados ﬁcam obrigados a fornecer, a juízo
do SIM, uma relação atualizada de
fornecedores de matéria-prima, com os
respectivos endereços, quantidade média
dos fornecimentos e nome da propriedade
rural.
TÍTULO VIII
INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA
DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Art. 72 - A inspeção "ante" e " post-mortem "
obedecerá, no que couber, quanto à sua
forma e condições, as disposições a ela
relativas, previstas pela Lei Federal nº 1.283,
de 18 de dezembro de 1950, e alterações, e
pelo Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária dos Produtos de Origem Animal
aprovado pelo Decreto Federal nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e alterações.
TÍTULO IX
C O N S E R VA D O R E S , C O R A N T E S ,
CONDIMENTOS E OUTROS

Art. 73 - Conservadores, corantes,
condimentos e outros são substâncias
utilizadas na indústria de produtos de origem
animal, com a ﬁnalidade de conservação,
apresentação e auxílio no processamento,
mantendo o valor nutricional nos produtos
ﬁnais. Os mesmos deverão ter o seu uso
regulamentado por legislação e aprovado
pelo SIF.
TÍTULO X
EMBALAGEM E ROTULAGEM
CAPÍTULO I
DA EMBALAGEM
Art. 74 - Entende-se por "embalagem" o
invólucro ou recipiente destinado a proteger,
acomodar e preservar materiais destinados
à expedição, embarque, transporte e
armazenagem, classiﬁcando-se em primária
e secundária.
§ 1º - Entende-se por "embalagem primária"
o invólucro que está em contato com o
produto, devendo este ser de material
devidamente aprovado pelo SIM.
§ 2º - Entende-se por "embalagem
secundária" o invólucro ou recipiente
utilizado para acondicionar produtos que
tenham sido embalados primariamente.
Art. 75 - Os produtos de origem animal
destinados à alimentação humana só podem
ser acondicionados ou embalados em
recipientes ou continentes aprovados pelo
órgão de ﬁscalização competente.
Parágrafo único - Quando houver interesse
comercial, industrial ou sanitário, de acordo
com a natureza do produto, pode ser exigida
embalagem ou acondicionamento
estandardizado em formato, dimensão e
peso.
Art. 76 - Recipientes anteriormente usados
só podem ser aproveitados para o
envasamento de produtos e matériasprimas utilizadas na alimentação humana,
quando absolutamente íntegros, perfeitos e
rigorosamente higienizados.
Parágrafo único - Em hipótese alguma
podem ser utilizados se, anteriormente,
tiverem sido empregados no
acondicionamento de produtos e matériasprimas de uso não comestível.
CAPÍTULO II
DA ROTULAGEM
SEÇÃO I
DA ROTULAGEM EM GERAL
Art. 77 - Todos os produtos de origem animal,
entregues ao comércio, devem estar
identiﬁcados por meio de rótulos registrados,
aplicados sob as matérias-primas, produtos,
vasilhames ou continentes, quer quando
diretamente destinados ao consumo
público, quer quando se destinem a outros
estabelecimentos para beneﬁciamento.
Art. 78 - As solicitações para aprovação
prévia do registro, alteração e cancelamento
de produtos (rótulos e respectivos memoriais
descritivos de fabricação e manipulação)
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serão encaminhadas ao SIM.
Art. 79 - O produto cujos padrões ainda não
estejam deﬁnidos na legislação vigente
somente será registrado após estudos
especíﬁcos, consultas e publicações de
normas técnicas.
Art. 80 - Entende-se por "rótulo" toda matéria
descritiva ou gráﬁca que identiﬁque o
produto e o estabelecimento produtor,
impressa, litografada, pintada ou gravada a
fogo, por pressão ou decalque, aplicados
sobre a embalagem plástica, o recipiente, o
vasilhame, o envoltório, o cartucho ou
qualquer outro tipo de embalagem do
alimento ou sobre o que acompanha o
continente.
§ 1º - Fica a critério do SIM permitir, para
certos produtos, o emprego de rótulo sob a
forma de etiqueta ou uso exclusivo do
carimbo de inspeção.
§ 2º - Os embutidos não enlatados, para a
venda a granel, serão identiﬁcados por meio
de uma etiqueta apensa a cada amarrado.
§ 3º - A juízo do SIM, no caso de produtos
que, por sua dimensão, não comportem no
rótulo todos os dizeres ﬁxados neste
Regulamento, deverão estes constar da
embalagem coletiva.
§ 4º - Os produtos de origem animal
fracionados devem conservar a rotulagem
sempre que possível ou manter a
identiﬁcação do estabelecimento de origem.
Art. 81 - Os estabelecimentos somente
podem usar rótulos em matérias-primas de
origem animal quando devidamente
aprovados e registrados pelo SIM.
Art. 82 - Devem constar no rótulo, a juízo do
SIM, as seguintes indicações:
I - nome verdadeiro do produto em
caracteres destacados, uniformes em corpo
e cor, sem intercalação de desenhos ou
dizeres;
II - nome da ﬁrma responsável;
III - nome da ﬁrma que tenha completado
operações de acondicionamento, quando for
o caso;
IV - carimbo oﬁcial da Inspeção Municipal;
V - natureza do estabelecimento, de acordo
com a classiﬁcação oﬁcial prevista neste
Regulamento;
VI - localização do estabelecimento,
especiﬁcando o município e o estado,
facultando-se declaração de rua e número;
VII - marca comercial do produto;
VIII - data de produção e respectivo prazo de
validade;
IX - indicação da quantidade, de acordo com
as normas do INMETRO, quando for o caso;
X - forma de composição ou outros dizeres,
quando previsto neste Regulamento;
XI - a especiﬁcação "Indústria Brasileira";
XII - a indicação de aditivos utilizados,
conforme o Código de Defesa do
Consumidor;
XIII - a expressão "Colorido Artiﬁcialmente",
quando for o caso;
XIV - a expressão "Aromatizado

Artiﬁcialmente", quando for o caso;
XV - impressa, a seguinte expressão:
"Registro na Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de MonteiroPB, SIM/SMH sob o n.º", seguida do
respectivo número de registro;
XVI - a indicação da forma e temperatura de
conservação;
XVII - o peso da embalagem e a expressão
"Deve ser pesado na presença do
consumidor", no caso de o peso líquido não
estar deﬁnido;
XVIII - os números da ﬁrma no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), e na
Inscrição Estadual (IE) e Cadastro de
pessoa física (CPF);
XIX - e outras expressões determinadas por
lei ou regulamento.
Art. 83 - O desenho do rótulo deverá ser
simples e bem deﬁnido, desprovido de
detalhes desnecessários que prejudiquem a
clareza das informações ou induzam à
interpretação incorreta da real origem do
produto.
§ 1º - O fundo do rótulo não deverá interferir
na legibilidade dos dizeres nele contidos.
§ 2º - Os dizeres impressos e os detalhes
desenhados não deverão estar dispostos de
forma a prejudicar a visibilidade ou diﬁcultar
sua leitura.
§ 3º - É facultado o emprego de cores nos
rótulos, respeitadas as disposições legais
vigentes.
Art. 84 - A superfície do rótulo, onde são
dispostos os dizeres exigidos e outros como
ﬁguras ou desenhos informativos,
compreende o painel principal que é a parte
do rótulo que se apresenta visível ao
comprador, em condições habituais de
exposição à venda, observando-se as
peculiaridades de cada embalagem ou
continente.
Art. 85 - As declarações obrigatórias
expressas nos rótulos dos alimentos não
deverão ﬁcar encobertas por qualquer
dispositivo escrito, impresso ou gravado.
Caso o continente seja coberto por
envoltório, este deverá trazer aquelas
informações obrigatórias ou o rótulo do
continente deverá ser facilmente legível
através do invólucro.
Art. 86 - Em todos os rótulos que
identiﬁquem produtos cárneos,
obrigatoriamente constará a declaração
completa das matérias-primas e
ingredientes, em ordem decrescente de
suas participações na formulação do
produto cujo rótulo está sendo objeto de
aprovação ou registro.
Art. 87 - A data de fabricação e a respectiva
validade, conforme a natureza do continente
ou envoltório será impressa, gravada e
declarada por meio de carimbo ou outro
processo, a juízo do SIM, detalhando dia,
mês e ano, podendo este ser representado
pelos dois últimos algarismos.

Art. 88 - Nos rótulos podem ﬁgurar
referência a prêmios obtidos em eventos
oﬁciais, desde que, devidamente
conﬁrmada sua concessão, bem como
prêmios de estímulo e menções honrosas
conferidas pelo SIM ou outro órgão
competente.
Art. 89 - É proibida qualquer denominação,
declaração, palavra, desenho ou inscrição
que transmita falsa impressão, forneça
indicação errônea de origem e de qualidade
dos produtos, podendo essa proibição
estender-se, a juízo do SIM, às
denominações impróprias.
§ 1º - As marcas que infringirem o presente
artigo, embora registradas, não poderão, a
juízo do SIM, ser usadas.
§ 2º - Antes do registro de qualquer marca a
ser usada na rotulagem de produtos de
origem animal, deve ser solicitado parecer
da SIM, a ﬁm de ser atendido o disposto no
presente artigo.
Art. 90 - Um mesmo rótulo pode ser usado
para produtos idênticos, fabricados em
vários estabelecimentos da mesma ﬁrma,
desde que sejam da mesma qualidade,
denominação e marca.
Parágrafo único - Tais rótulos devem
declarar, obrigatoriamente, a classiﬁcação e
localização de todos os estabelecimentos
da ﬁrma, seguidos dos números de registro,
fazendo-se a identiﬁcação da origem pelo
carimbo da Inspeção Municipal, gravado ou
impresso sobre o continente ou rótulo.
Art. 91 - Os rótulos serão impressos,
litografados, gravados ou pintados,
respeitando, obrigatoriamente, a ortograﬁa
oﬁcial e o sistema legal de unidades e
medidas.
Art. 92 - No caso de cassação de registro ou
ainda de fechamento do estabelecimento,
ﬁca a ﬁrma responsável obrigada a inutilizar
a rotulagem existente em estoque, sob as
vistas da Inspeção Municipal, à qual deverá
entregar todos os carimbos e matrizes que
tenha em seu poder.
Art. 93 - No caso de certos produtos
normalmente expostos ao consumo sem
qualquer proteção, além de seu envoltório
próprio ou casca, a rotulagem será feita por
meio de rótulo impresso em papel ou chapa
litografada, que possa se manter presa ao
produto.
SEÇÃO II
DA ROTULAGEM EM PARTICULAR
Art. 94 - Os rótulos dos continentes de
produtos não destinados à alimentação
humana devem conter, além do carimbo
próprio da Inspeção Municipal, a declaração
"não comestível", obrigatória também nos
continentes, a fogo ou por gravação, e em
qualquer dos casos, em caracteres bem
destacados.
Art. 95 - Os rótulos destinados a continentes
de produtos próprios à alimentação dos
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animais conterão, além do carimbo da
Inspeção Municipal próprio, a declaração
"alimentação para animais".
Art. 96 - Na rotulagem de carnes e derivados
deve-se observar, ainda, o seguinte:
I - a presença de substâncias que acentuam
o sabor obriga que conste no rótulo a
declaração: "contém substâncias que
estimulam o sabor";
II - as conservas que contenham carne e
produtos vegetais terão nos rótulos a
indicação das respectivas percentagens.
Art. 97 - Na rotulagem do leite em natureza
será observado também o seguinte:
I - indicar na embalagem o tipo de leite, dia da
semana da saída ao consumo e o nome do
estabelecimento de origem, com a
respectiva localidade;
II - indicar, em caracteres bem visíveis e
uniformes, a designação da espécie animal,
quando não for bovina, tais como: "leite de
cabra", "leite de ovelha" e outros;
III - respeitar nos fechos, cápsulas ou
tampas, as cores ﬁxadas para os diversos
tipos de leite.
Art. 98 - Na rotulagem de queijos deve ser
observado o seguinte:
I - tratando-se de queijo fundido, pode ser
indicado o tipo de queijo empregado;
havendo mistura de diferentes tipos, pode
ser feita a simples declaração de "queijo
pasteurizado" ou "queijo fundido", conforme
o caso;
II - deve trazer indicações sobre a
percentagem de gordura no extrato seco;
III - no queijo prato, quando em formato
diferente do padrão, as denominações de
"Cobocó", "Lanche", "Esférico", ou "Bola"
entre parênteses, logo abaixo das palavras
"Queijo Prato".
Parágrafo único - A saída de queijos sem
rótulos dos estabelecimentos, para serem
rotulados em outro estabelecimento
registrado, só pode ser permitida em casos
especiais, mediante prévia autorização do
SIM.
Art. 99 - Na rotulagem do mel e seus
derivados será observado mais o seguinte:
I - "mel centrifugado", todo o produto que
tenha sido submetido a essa operação;
II - "mel amargo", quando procedente de
ora que lhe transmite esse sabor;
III - "mel de indústria", quando for aquecido a
temperatura superior a 60°C (sessenta
graus centígrados);]
IV - "mel de abelhas indígenas", quando for
dessa procedência constando juntamente
com a designação o nome comum e o nome
cientíﬁco da espécie indígena;
V - a classiﬁcação, segundo a tonalidade.
Parágrafo único - É permitido ﬁgurar no
rótulo o nome do apicultor quando se tratar
de mel procedente exclusivamente do
apiário por ele elaborado, mesmo que se
trate de produto vendido por entreposto.
Poderá também constar no rótulo qual a
orada predominante da qual o mel foi

produzido, sendo denominada então uni
oral (proveniente de uma espécie oral) ou
multioral (proveniente de duas ou mais
espécies orais).
Art. 100 - Os coalhos devem indicar na
rotulagem seu poder coagulante, a
quantidade de ácido bórico, quando tiver
sido juntado, e a data de validade.
CAPÍTULO III
CARIMBO DE INSPEÇÃO E SEU USO
Art. 101 - Os diferentes modelos de carimbo
da Inspeção Municipal, a serem usados nos
estabelecimentos ﬁscalizados pelo SIM,
obedecerão aos padrões da Legislação
Estadual.
TÍTULO XI
TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL
Art. 102 - Os produtos e matérias-primas de
origem animal procedentes de
estabelecimentos sob Inspeção Estadual ou
Municipal, satisfeitas as exigências da Lei
Municipal nº 1741/2014 e do presente
Regulamento, têm livre curso no Município,
ou fora dele, em caso de estabelecimento de
parceria e cooperação técnica com
entidades, tais como, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Emater, Associações,
entre outros, bem como com Municípios,
Estado da Paraíba e a União além de
participar de consórcio de Municípios.
Art. 103 - As autoridades de Saúde Pública,
em sua função de policiamento da
alimentação nos centros de consumo,
devem comunicar a qualquer dependência
do SIM os resultados das análises ﬁscais
que realizam se, das mesmas, resultar
apreensão ou condenação dos produtos,
subprodutos e matérias-primas.
Art. 104 - Os produtos de origem animal
procedentes de estabelecimentos de outros
Estados da Federação, só poderão
ingressar no território municipal quando
vierem acompanhados de Certiﬁcado
Sanitário, expedido pela autoridade
competente de origem, bem como
devidamente identiﬁcados com rótulos ou
marcas oﬁciais.
Art. 105 - Os Certiﬁcados Sanitários para
produtos de origem animal destinados ao
comércio municipal serão assinados pelo
técnico ou funcionário de Inspeção do SIM,
responsável pela Inspeção Municipal.
Art. 106 - O transporte de produtos de origem
animal deverá ser feito em veículos
apropriados, tanto no que se refere ao tipo
de produto a ser transportado quanto à sua
perfeita conservação.
Parágrafo Único: Para o transporte, tais
produtos devem ser acondicionados
higienicamente em recipientes adequados,
independente de sua embalagem, individual
ou coletiva.
Art. 107 - Os produtos não destinados à
alimentação humana, como couros, lãs,

chifres, subprodutos industriais e outros,
procedentes de estabelecimentos não
inspecionados pelo SIM, só podem ter livre
trânsito se procedentes de zonas onde não
grassem doenças contagiosas, atendidas,
também, outras medidas determinadas
pelas autoridades oﬁciais da Defesa
Sanitária Animal.
Art. 108 - Todos os produtos, subprodutos e
matérias-primas de origem animal, em
trânsito pelo Município de Monteiro-PB,
devem estar devidamente embalados,
acondicionados, rotulados e carimbados,
conforme prevê a Lei Municipal nº
1.741/2014 e este Regulamento, e podem
ser reinspecionados pelos técnicos da
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
nos postos ﬁscais, ﬁxos ou volantes, bem
como nos estabelecimentos de destino.
Art. 109 - As autoridades federais, estaduais
e municipais, inclusive policiais, que
desempenharem funções de ﬁscalização
território municipal, não permitirão, sob pena
de responsabilidade, o trânsito de produtos,
subprodutos e matérias-primas de origem
animal, sem que o transportador exiba o
Certiﬁcado Sanitário ou Carimbo, expedido
ou visado de acordo com os artigos 104 e
105 deste Regulamento.
Parágrafo único - Veriﬁcada a ausência do
documento a que se refere este artigo, a
mercadoria será apreendida, e comunicarse-á imediatamente o fato ao SIM, que lhe
determinará o destino conveniente, devendo
ser lavrados os respectivos autos de
apreensão e de inutilização, se for o caso.
Art. 110 - A autoridade competente deverá
apreender produtos e matérias-primas de
origem animal, quando houver fundada
suspeita de estarem adulterados,
falsiﬁcados ou impróprios para o consumo,
uso ou comercialização, nos termos deste
Regulamento.
Art. 111 - Os produtos ou matérias-primas de
origem animal manifestamente deteriorados
ou alterados serão apreendidos e
inutilizados imediatamente.
Parágrafo único - Quando a inutilização não
puder ser efetuada na ocasião da
apreensão, a mercadoria será transportada
para local que a autoridade competente
designe, por pessoal de sua competência e
por conta do infrator. Neste caso serão
lavrados, separadamente, o auto de
apreensão e o auto de inutilização.
Art. 112 - A apreensão e a inutilização de
produtos e matérias-primas de origem
animal poderão ser realizadas em qualquer
local onde os mesmos se encontrem.
Parágrafo único - Correrão por conta dos
detentores ou responsáveis pela mercadoria
apreendida ou inutilizada as despesas de
depósito, transporte e desnaturação.
Art. 113 - No caso de produtos de origem
animal apreendidos por infrações às normas
de rotulagem e apresentação, desde que
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sanáveis, e sendo o infrator primário, após
lavrado o respectivo auto de infração, será
permitida a correção da irregularidade, e
liberada a mercadoria, não sendo, neste
caso, aplicada qualquer penalidade.
Parágrafo único - No caso de reincidência ou
de irregularidade não suscetível de
correção, aplicar-se-á ao infrator a
penalidade cabível.
TÍTULO XII
EXAMES DE LABORATÓRIO
Art. 114 - Os produtos de origem animal
prontos para consumo, bem como toda e
qualquer substância utilizada na sua
elaboração, estão sujeitos a exames
tecnológicos, químicos e microbiológicos.
Art. 115 - As técnicas de exame e a
orientação analítica serão as estabelecidas
pelo SIM.
Parágrafo único - Essas técnicas serão
sempre atualizadas, aceitando o SIM,
sugestões fundamentadas de laboratórios
oﬁciais ou particulares para modiﬁcá- las.
A r t . 11 3 - O e x a m e f í s i c o - q u í m i c o
compreende:
I - os caracteres organolépticos;
II - princípios básicos ou composição
centesimal;
III - índices físicos e químicos;
IV - corantes, conservadores ou outros
aditivos;
V - provas especiais de caracterização e
veriﬁcação de qualidade;
VI - análise físico-químico da água que
abastece os estabelecimentos sob Inspeção
Municipal.
Parágrafo único - Os caracteres
organolépticos, a composição centesimal e
os índices físico-químicos serão
enquadrados nos padrões normais,
aprovados ou que venham a ser aprovados
pelo SIM.
Art. 114 - A orientação analítica obedecerá à
seguinte seriação:
I - caracteres organolépticos;
II - pesquisas de corantes e conservantes;
III - determinação de fraudes, falsiﬁcações e
alterações;
IV - veriﬁcação dos mínimos e máximos
constantes na legislação e aprovados pelo
SIM, utilizando-se do conjunto de provas e
dos elementos que constam das técnicas
analíticas que acompanham esta Lei.
Parágrafo único - A variação anormal de
qualquer índice (iodo, refração,
saponiﬁcação e outros) será
convenientemente pesquisada, para
apuração das causas.
Art. 115 - O exame microbiológico deve
veriﬁcar:
I - presença de microorganismos, quando se
tratar de conservas submetidas à
esterilização;
II - presença de produtos do metabolismo

bacteriano, quando necessário;
III - contagem total de microorganismos
sobre produtos de origem animal;
IV - pesquisa e/ou contagem da ora
determinada;
V - pesquisa e/ou contagem de ora
patogênica;
VI - exame bacteriológico da água que
abastece os estabelecimentos sob Inspeção
Estadual;
VII - exame bacteriológico de matériasprimas e produtos aﬁns, empregados na
elaboração de produtos de origem animal.
A r t . 11 6 - Q u a n d o n e c e s s á r i o , o s
laboratórios podem recorrer a outras
técnicas de exame, além das adotadas
oﬁcialmente pelo SIM, mediante prévia
aprovação especíﬁca, mencionando-as,
obrigatoriamente, nos respectivos laudos.
TÍTULO XIII
INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 117 - As infrações a presente Lei serão
punidas administrativamente, quando for o
caso, mediante responsabilidade criminal.
Parágrafo Único: Incluem-se entre as
infrações previstas nessa Lei, atos que
procurem obstruir ou diﬁcultar a ação dos
servidores do Serviço de Inspeção Municipal
- SIM, ou de outros órgãos no exercício de
suas funções, visando impedir, diﬁcultar ou
burlar os trabalhos de ﬁscalização,
desacato, suborno ou simples tentativa,
informações inexatas sobre dados
estatísticos referentes à quantidade,
qualidade e procedência dos produtos se, de
modo geral, qualquer sonegação que seja
feita sobre assunto que direta ou
indiretamente interesse à Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal.
Art. 118 - Para efeito de apreensão ou
condenação, além dos casos especíﬁcos
p r e v i sto s n e sta L e i , c o n si d e ra m-se
impróprios para o consumo no todo ou em
parte os produtos de origem animal:
I - que se apresentem daniﬁcados por
umidade ou fermentação, rançosos,
mofados ou bolorentos, de caracteres físicos
ou organolépticos anormais, contendo
quaisquer sujidades ou que demonstrem
pouco cuidado na manipulação, elaboração,
preparo, conservação ou
acondicionamento;
II - que contiverem substâncias tóxicas ou
nocivas à saúde;
III - que forem adulterados, fraudados ou
falsiﬁcados;
IV - que forem prejudiciais ou imprestáveis à
alimentação por qualquer motivo;
V - que não estiverem de acordo com o
previsto na presente Lei.
§ 1 º - Nos casos do presente artigo,
independentemente de quaisquer outras
penalidades que couberem, tais como
multas, suspensão da Inspeção Municipal
ou cassação de registro, será adotado o
seguinte critério: Nos casos de apreensão,
após reinspeção completa será autorizado o
aproveitamento condicional que couber para

a alimentação humana, após
beneﬁciamento determinado pelo Serviço de
Inspeção Municipal - SIM, mediante prévia
analise laboratorial que aprove o produto.
§ 2 º - Nos casos de condenação, permite-se
o aproveitamento das matérias-primas e
produtos para ﬁns não comestíveis ou
alimentação de animais "in natura", para
fabricação de farinhas, em ambos os casos
mediante autorização d o Serviço de
Inspeção Municipal - SIM.
Art. 119 - Além dos casos especíﬁcos
previstos nesta Lei, são consideradas
adulterações, fraudes ou falsiﬁcações como
regra geral:
I - adulteração:
a) quando os produtos tenham sido
elaborados em condições que contrariem as
especiﬁcações de determinações ﬁxadas;
b) quando no preparo dos produtos haja sido
empregada matéria-prima alterada ou
impura;
c) quando tenham sido empregadas
substancias de qualquer qualidade, tipo e
espécie diferente da composição normal do
produto, sem prévia autorização do Serviço
de Inspeção - SIM;
d) quando os produtos tenham sido coloridos
ou aromatizados sem prévia autorização e
não conste na declaração dos rótulos;
e) intenção dolosa em mascarar data de
fabricação.
II - fraudes:
a) alterações ou modiﬁcação total ou parcial
de um ou mais elementos normais do
produto, de acordo com os padrões
estabelecidos ou fórmulas aprovadas pelo
Serviço de Inspeção Municipal - SIM;
b) quando as operações de manipulação e
elaboração forem executadas com a
intenção a intenção deliberada de
estabelecer falsa impressão aos produtos
fabricados;
c) supressão de um
ou mais elementos e substituição por outros
visando aumento de volume nutritivo
intrínseco;
d) conservação com substâncias proibidas;
e) especiﬁcação total ou parcial na
rotulagem de um determinado produto que
não seja o contido na embalagem ou
recipiente.
III - falsiﬁcações:
a) quando os produtos forem elaborados,
preparados e expostos ao consumo com
forma, caracteres e rotulagem que
constituem processos especiais de privilégio
ou exclusividade de outrem, sem que seus
legítimos proprietários tenham dado
autorização;
b) quando forem usadas denominações
diferentes das previstas nesta Lei ou em
fórmulas aprovadas.
Art. 120 - Aos infratores dos dispositivos da
presente Lei e de atos complementares e
instruções normativas que forem expedidas,
podem ser aplicadas as seguintes
penalidades.
I - multa de R$100,00(cem reais) a R$500,00
(quinhentos reais):
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a) aos que desobedecerem a quaisquer das
exigências sanitárias em relação ao
funcionamento do estabelecimento, à
higiene do equipamento e dependências,
bem como dos trabalhos de manipulação e
preparo de matérias-primas e produtos,
inclusive aos que fornecerem leite
adulterado, fraudado ou falsiﬁcado;
b) aos responsáveis pela permanência em
trabalho, de pessoas que não possuem
carteira de saúde ou documento equivalente
expedido pela autoridade competente;
c) aos que acondicionarem ou embalarem
produtos em embalagens ou recipientes não
permitidos;
d) aos responsáveis por estabelecimentos
que não coloquem em destaque o carimbo
do SIM nas testeiras das embalagens, nos
rótulos ou em produtos;
e) aos responsáveis pelos produtos que não
contenham data de fabricação;
f) aos que infringirem quaisquer outras
exigências sobre rotulagem parra as quais
não tenham sido especiﬁcadas outras
penalidades.
II - multas de R$501,00(quinhentos e um
reais) a R$1.000,00 (hum mil reais):
a) às pessoas que despacharem ou
conduzirem produtos de origem animal para
consumo privado, nos casos previstos neste
regulamento, e os destinarem a ﬁns
comerciais;
b) aos que
lançarem mão de rótulos e carimbos oﬁciais
da Inspeção Municipal, para facilitar saída de
produtos industriais de estabelecimentos
que não estejam registrados no Serviço de
Inspeção Municipal - SIM.
c) aos que receberem e mantiverem
guardados em estabelecimentos
registrados, ingredientes ou matériasprimas proibidas que possam ser utilizadas
na fabricação de produtos;
d) aos responsáveis por misturas de
matérias-primas em porcentagem diferentes
das previstas em Lei;
e) aos que adquirem, manipularem,
expuserem à venda ou distribuírem produtos
de origem animal oriundos de outros
Estados, procedentes de estabelecimentos
não registrados no Serviço de Inspeção
Municipal - SIM;
f) às pessoas físicas ou jurídicas que
expuserem à venda produtos a granel, que
de acordo com a presente Lei devem ser
entregues ao consumo em embalagens
originais;
g) às pessoas físicas ou jurídicas que
burlarem a ação dos servidores do Serviço
de Inspeção Municipal - SIM, no exercício
das suas funções; aos responsáveis por
estabelecimentos de leite e derivados que
não realizarem lavagem e desinfecção de
vasilhame, frascos, carros-tanque e veículos
em geral;
h) aos responsáveis por estabelecimentos
que após os términos dos trabalhos
industriais e durante as fases de
manipulação e preparo, quando for o caso,
não procederem a limpeza e desinfecção
rigorosa das dependências e equipamentos
diversos destinados à alimentação humana;
i) aos responsáveis por estabelecimentos
que ultrapassem a capacidade máxima de
abate, industrialização ou beneﬁciamento;
j) aos que deixarem de apresentar os

documentos expedidos por servidores do
Serviço de Inspeção Municipal - SIM, junto
às empresas de transportes, para
classiﬁcação de ovos nos entrepostos;
l) aos que venderem, em mistura, ovos de
diversos tipos;
m) aos que infringirem os dispositivos desta
Lei, quanto a documentos de classiﬁcação
de ovos nos entrepostos, referentes a o
aproveitamento condicional;
n) aos responsáveis por estabelecimentos
registrados que não promoverem no Serviço
de Inspeção Municipal - SIM, as
transferências de responsabilidades
previstas na Lei, ou deixarem de fazer a
notiﬁcação necessária ao comprador ou
locatário sobre essas exigências legais, por
ocasião do processamento da venda ou
locação;
o) aos que lançarem no mercado produtos
cujos rótulos não tenham sido aprovados
pelo Serviço de Inspeção Municipal;
p) aos responsáveis pela confecção,
impressão, litograﬁa ou gravação de
carimbos de Inspeção Municipal a serem
usados, isoladamente ou em rótulos, por
estabelecimentos que não estejam
registrados ou em processo de registro no
SIM;
q) as ﬁrmas responsáveis por
estabelecimentos que preparem, com
ﬁnalidade comercial, produtos de origem
animal novos e não padronizados, cujas
formas não tenham sido previamente
aprovadas pelo Serviço de Inspeção
Municipal - SIM.
III - multa de R$1.001,00 (hum mil e um
reais) a R$1.500,00(mil e quinhentos reais):
a) aos que lançarem mão de certiﬁcados
sanitários, rotulagem de carimbos de
Inspeção, para facilitar o escoamento de
produtos de origem animal, que não tenham
sido inspecionados pelo Serviço de
Inspeção Municipal - SIM;
b) aos responsáveis por estabelecimentos
de produtos de origem animal que
realizarem construções novas,
remodelações ou ampliações, sem que os
projetos tenham sido previamente
aprovados pelo Serviço de Inspeção
Municipal - SIM;
c) aos que expuserem à venda produtos
oriundos de um estabelecimento como se
fossem de outro;
d) aos que usarem indevidamente os
carimbos de inspeção municipal;
e) os responsáveis por estabelecimentos
sob Inspeção Municipal quem enviarem para
o consumo, produtos sem rotulagem;
f) os que despacharem ou transportarem
produtos de origem animal em desacordo
com determinações da inspeção Municipal.
IV - multa de R$1.501,00 (mil e quinhentos e
um reais) a R$2.000,00 (dois mil reais):
a) aos responsáveis por quaisquer
alterações, fraudes ou falsiﬁcações de
produtos de origem animal;
b) aos que aproveitarem matérias-primas e
produtos condenados ou procedentes de
animais não inspecionados, no preparo de
produtos usados na alimentação humana;
c) as pessoas físicas e jurídicas que
mantiverem, para ﬁns especulativos,

produtos que, ao critério do Serviço de
Inspeção Municipal - SIM, possam ﬁcar
prejudicadas em suas condições de
consumo;
d) aos que subornarem, tentarem subornar,
ou usar de violências contra os servidores do
Serviço de Inspeção Municipal - SIM;
e) aos que derem aproveitamento
condicional diferente do que for determinado
pela inspeção municipal;
f) aos responsáveis por estabelecimentos
que fabriquem produtos de origem animal,
em desacordo com os padrões ﬁxados nesta
Lei ou nas fórmulas aprovadas, ou ainda,
sonegarem elementos informativos sobre
composição centesimal e tecnológica do
processo de fabricação;
g) às pessoas físicas e jurídicas que
utilizarem rótulos de produtos elaborados
sem estabelecimentos registrados no
Serviço de Inspeção Municipal - SIM, em
produtos que estejam sob Inspeção
Municipal;
h) aos responsáveis por estabelecimentos
que abaterem animais em desacordo com a
legislação em vigor, tendo-se em mira a
defesa da produção animal do País.
Parágrafo Único: Serão aplicadas ainda, a
quaisquer ﬁrmas proprietárias ou
responsáveis por casas comerciais que
receberem, armazenarem ou expuserem à
venda produtos oriundos de outros Estados
que não procedam de estabelecimentos
sujeitos a Inspeção Federal, cabendo aos
servidores do Serviço de Inspeção Municipal
- SIM, que constatarem as infrações, levar ao
conhecimento da Secretaria de Agricultura,
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, para que assim sejam lavrados
os competentes autos.
Art. 121 - Todo produto de origem animal
exposto à venda, sem qualquer identiﬁcação
que permita veriﬁcar sua verdade
procedência quanto ao estabelecimento de
origem, localização ou ﬁrma responsável,
será considerado procedente de outro
Estado e como tal, sujeito as penalidades
previstas nesta Lei.
Art. 122 - As penalidades as quais se referem
na presente Lei serão aplicadas sem
prejuízo de outras, que por Lei, possam ser
impostas por autoridades de saúde pública
ou policial.
Art. 123 - As multas as quais referem a
presente Lei serão dobradas em caso de
reincidência e, em caso algum isentam o
infrator da inutilização do produto, quando
essa medida couber, nem tampouco de ação
criminal.
§ 1º - Ação criminal cabe, não só pela
natureza da infração, mas em todos os
casos que se seguirem a reincidência.
§ 2º - A ação não exime o infrator de outras
penalidades a serem aplicadas, a juízo do
Serviço de Inspeção Municipal - SIM, que
poderá determinar a suspensão da Inspeção
Municipal, cassação do registro, ﬁcando
estabelecimento impedido de realizar o seu
comércio.
Art. 124 - Não pode ser aplicada multa, sem
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que previamente seja lavrado auto de
infração detalhando a falta cometida, o artigo
infringido, a natureza do estabelecimento
com a respectiva localização e a ﬁrma
responsável.
Art. 125 - O Auto de infração será ser
assinado pelo servidor que constatar a
infração, pelo proprietário do
estabelecimento ou representante da ﬁrma,
ou ainda, por duas testemunhas. Deverá
também se proceder ao correto
preenchimento dos demais campos
existentes.
Parágrafo Único: Sempre que o infrator ou as
testemunhas se negarem a assinar o auto,
isto constará no próprio auto, remetendo-se
uma das vias do auto de infração ao
proprietário da ﬁrma responsável pelo
estabelecimento, por correspondência
registrada.
Art. 126 - O processo administrativo, após
iniciado, se baseará nos artigos da Lei
Municipal, que dispõe sobre Normas de
Saúde em Vigilância Sanitária.
Art. 127 - O não recolhimento da multa no
prazo legal implica na cobrança executiva
mediante documentação existente.
Parágrafo Único: Neste caso, será suspensa
a Inspeção Municipal junto ao
estabelecimento sendo admitido o retorno
dos serviços mediante regularização da
situação, à juízo do Serviço de Inspeção
Municipal - SIM.
Art. 128 - São responsáveis pela infração
frente às disposições da presente Lei, para
efeito de aplicação das penalidades nele
previstas, as pessoas físicas ou jurídicas:
I - produtores de matéria-prima de qualquer
natureza, aplicável à indústria de animal,
desde a fonte de origem, até o recebimento
nos estabelecimentos registrados no
Serviço de Inspeção Municipal - SIM.
II - proprietários ou arrendatários de
estabelecimentos, registrados onde forem
recebidos, manipulados, transformados,
elaborados, preparados, conservados,
acondicionados distribuídos ou
despachados produtos de origem animal;
III - proprietários, arrendatários ou
responsáveis por casas atacadistas ou
varejistas que receberem, armazenarem ou
venderem produtos de origem animal;
IV - que expuserem à venda, em qualquer
parte, produtos de origem animal;
V - que transportarem produtos de origem
animal.
Parágrafo Único: A responsabilidade a que
se refere o presente artigo abrange as
infrações cometidas por quaisquer
empregados ou prepostos das pessoas
físicas ou jurídicas que exploram a indústria
dos produtos de origem animal.
Art. 129 - A aplicação da multa não isenta o
infrator do cumprimento das exigências que
tenham motivado, marcando- lhe quando for
o caso, a juízo do SIM, novo prazo para
cumprimento. - As infrações e penalidades

ao presente Regulamento serão
determinadas em normas complementares.
TÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

data de sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
MONTEIRO-PB, 16 DE ABRIL DE 2014.

Art. 130 - O modelo oﬁcial de certiﬁcado
sanitário do "SIM" que acompanhará sempre
os produtos deverá obedecer ao estipulado
pelo "SIM".
Parágrafo único - Os demais documentos a
serem usados pelo "SIM" em qualquer nível,
também deverão seguir o mesmo
procedimento.
Art. 131 - Todo o abate de animais para
consumo ou industrialização realizado em
estabelecimento ou local não registrado no
SIF (Serviço de Inspeção Federal), SEDAP
(Secretaria de Estado do Desenvolvimento
da Agropecuária e da Pesca) e SIM, será
considerado clandestino, sujeitando-se os
seus responsáveis a apreensão e
condenação das carnes e/ou produtos, tanto
quando estiverem em trânsito ou no
comércio, ﬁcando ainda submetidos as
demais penas da lei.
Art. 132 - Para realizar os serviços de
ﬁscalização em nível de comércio, o "SIM"
organizará, ou em conjunto com outros
órgãos públicos, os serviços de ﬁscalização
em nível de consumo nesta inspeção exigirse-á a comprovação e a documentação da
origem, bem como, as condições de higiene
das instalações, operações e equipamentos
do estabelecimento.
Art. 133 - Os casos omissos ou de dúvidas
que surgirem na implantação e execução da
Lei Municipal nº 1.741/2014 e do presente
Regulamento, serão resolvidas pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal, ouvido o
Secretário Municipal da Agricultura.
Art. 134 - As normais de legislação Federal e
Estadual aplicáveis serão usadas nos casos
não previstos neste Regulamento e na Lei
Municipal nº 1.741/2014, de forma
subsidiária.
Art. 135 - O Poder Executivo Municipal, nos
termos do artigo 4º, da Lei Municipal nº
1.741/2014 estabelecerá parceria e
cooperação técnica com entidades, tais
como, Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
Emater, Associações, entre outros, bem
como com Municípios, Estado da Paraíba e
a União além de participar de consórcio de
Municípios para facilitar o desenvolvimento
de atividades relativas à inspeção sanitária,
em consonância com a legislação aplicável.
Art. 136 - Aos estabelecimentos e/ou
empreendimentos localizados até a entrada
em vigor da Lei Municipal nº 1.741/2014 e
deste Regulamento, ﬁca estabelecido o
prazo de um (01) ano, para sua
regularização junto a Secretaria Municipal
de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com vistas à
obtenção de certiﬁcação do Serviço de
Inspeção Municipal - SIM.
Art. 137 - Este Decreto entrará em vigor na

Decreto nº 858/2014.
Declara situação anormal, caracterizada
como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, por
ESTIAGENS, as áreas afetadas do
Município de MONTEIRO-PB, e dá outras
providências.
A Prefeita Constitucional de Monteiro-PB,
Estado da Paraíba, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidos pela Lei
orgânica Municipal, e tendo em vista o
disposto no artigo 17 do Decreto Federal
5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e pela
Resolução nº 3 do conselho Nacional de
Defesa Civil (COMDEC), e,
Considerando que Situação de Emergência
é uma situação anormal, provocada por
desastres, causando danos e prejuízos que
impliquem o comprometimento parcial da
capacidade de resposta do poder público do
ente atingido;
Considerando que o Município de Monteiro
está encravado na região denominada
Polígono das Secas e que as precipitações
pluviométricas do ano de 2014 estão
manifestamente abaixo da média regional e
má distribuídas;
Considerando que os moradores da zona
rural vivem basicamente das culturas
agrícolas de subsistência, principalmente
milho, algodão e feijão;
Considerado que as chuvas durante o ano
em curso, pela sua irregularidade, estão
trazendo prejuízos às culturas agrícolas e
aos rebanhos, o que acarreta êxodo rural,
que já é uma realidade;
Considerando que a população carente do
município vem procurando o Poder Público
Municipal em busca de soluções para a
manutenção da alimentação básica
cotidiana das famílias da zona rural e
principalmente para o abastecimento de
água potável para consumo humano;
Considerando a necessidade de promover o
atendimento à população acerca da
complementação do abastecimento de água
através de carros pipas;
Considerando ser da alçada dos Poderes
Públicos buscarem soluções para minimizar
os efeitos desse fenômeno natural;
Considerando que o poder Público Municipal
não dispõe de recursos para enfrentar essa
crise que assola o município, especialmente
no sentido de assegurar à população todas
as condições necessárias para o
atendimento de suas necessidades:
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PORTARIAS

Considerando que, de acordo com a
Resolução nº 3 do Conselho Nacional de
Defesa Civil CONDEC, a intensidade
deste desastre foi dimensionada como de
nível II, com agravantes;
Considerando que tais fatos reetem
diretamente de forma negativa na
economia do Município, onde prepondera
a atividade agropecuária;
Considerando, ﬁnalmente, que foi
decretada situação de emergência em 16
de novembro de 2013, e que ainda subsite
o Estado de Emergência:

PORTARIA/GAPRE N.29/2014
Monteiro 01/04/2014.
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 58, inciso XI, da
Lei Orgânica do Município de Monteiro, e de
acordo com o Art.26 da Lei n. 1.645, de 08 de
agosto de 2011.

Parágrafo único. Esta situação de
anormalidade é válida apenas para as
áreas deste Município, comprovadamente
afetadas pelo desastre, conforme prova
documental estabelecida pelo Formulário
de Avaliação de Danos e pelo Croqui da
Área Afetada, anexos a este Decreto.
Art. 2ª - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a abrir crédito Extraordinário
para fazer face à situação existente.
Parágrafo Único: Deverá ser feita
comunicação ao poder Legislativo
Municipal dos termos deste Decreto, em
obediência à legislação vigente.
Art. 3ª - Fica autorizada a convocação de
voluntários para reforço das ações de
respostas ao desastre natural vivida no
município.
Art. 4ª - Conforme previsão constante no
inciso IV do artigo 24 de Lei nº 8.666/93 e,
considerando a urgência da situação
vigente, ﬁcam dispensados de licitação os
contratos de aquisição bens e serviços
necessários às atividades de respostas
ao desastre, de prestação de serviços e
de obras relacionadas com a reabilitação
do cenário do desastre, desde que
possam ser concluídas no prazo
estipulado em Lei.
Art. 5ª - Esse Decreto entra vigor na data
de sua publicação, ﬁcando revogadas as
disposições em contrário.

RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, ERIVALDO
PEREIRA DE LEMOS, para exercer, em
Comissão, o cargo de Chefe do Núcleo de
Fiscalização, Tráfego e Administração,
Símbolo CC-7, da Estrutura Organizacional
d a S u p e r i n t e n d ê n c i a d e Tr â n s i t o e
Transporte de Monteiro.

RESOLVE:
REINTEGRAR, a partir desta data, MARIA
IRANEIDE DE SOUSA, para o retorno ao
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais GAG
NB-003, com lotação na Secretaria
Municipal de Educação.
PORTARIA/GAPRE Nº031
Monteiro, 22 de abril de 2014.

DECRETA:
Art. 1ª - Fica decretado situação anormal,
caracterizado como SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA, do município de
MONTEIRO, Estado da Paraíba.

Lei Orgânica do Município de Monteiro, e de
acordo com a Lei n. 1.645, de 08 de agosto
de 2011.

Assunto: Exoneração de Efetivo
PORTARIA/GAPRE N.29B/2014
Monteiro 01/04/2014.
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 58, inciso XI, da
Lei Orgânica do Município de Monteiro, e de
acordo com a Lei n. 1.645, de 08 de agosto
de 2011.
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, EDGLAY
BEZERRA FRAGOSO, para exercer, em
Comissão, o cargo de Gerente de
Comunicação e Ações Sociais, Símbolo CC4, da Estrutura Organizacional da Secretaria
Municipal de Comunicação Social.

PORTARIA/GAPRE N.29C/2014
Monteiro 01/04/2014.
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 58, inciso XI, da
Lei Orgânica do Município de Monteiro, e de
acordo com a Lei n. 1.645, de 08 de agosto
de 2011.
RESOLVE
NOMEAR, a partir desta data, ALEXANDRE
MAGNO AMADOR DE SOUSA, para
e x e r c e r, e m C o m i s s ã o , o c a r g o d e
Secretário Adjunto Municipal de Agricultura,
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Símbolo SM-2, da Estrutura
Organizacional da Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Gabinete da Prefeitura Municipal de
Monteiro/PB, 16 de abril de 2014.
PORTARIA/GAPRE N.30/2014
Monteiro 10/04/2014.
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 58, inciso XI, da

A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 58, inciso II, no que
se combina com o Art. 73, inciso I, alínea a,
da Lei Orgânica do Município, e de acordo
com o Art. 31, inciso I, e Art. 32, da Lei nº
1.645, de 08 de agosto de 2011, publicada no
Mensário Oﬁcial nº 176, de 01 a 31 de agosto
de 2011,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a partir desta data,
FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA,
ocupante do cargo de Médico GSF-NS 002,
matrícula nº 083788-1, lotado na Secretaria
Municipal da Saúde.

PORTARIA/GAPRE Nº032
Monteiro, 25 de abril de 2014.
Assunto: Exoneração de Efetivo
A P R E F E I TA D O M U N I C Í P I O D E
MONTEIRO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 58, inciso II, no que
se combina com o Art. 73, inciso I, alínea a,
da Lei Orgânica do Município, e de acordo
com o Art. 31, inciso I, e Art. 32, da Lei nº
1.645, de 08 de agosto de 2011, publicada no
Mensário Oﬁcial nº 176, de 01 a 31 de agosto
de 2011,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a partir desta data,
A N TO N I O V I A N A D A S I LVA N E TO ,
ocupante do cargo de Professor de
Educação Fundamental 2 - Educação Física
, matrícula nº 100350-0, lotado na Secretaria
Municipal da Educação.
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RESENHA Nº 10/2014
A Ilustríssima Senhora Secretária da Administração, exarou os seguintes despachos.
Gozo de Férias Individuais
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PROCESSO
6520
6623

REQUERENTE

REQUERENTE

PROCESSO
6558
6714
6715
6713
6648
6559
6651
6650
6550

EXERCÍCIO

DIAS

PERÍODO

REQUERENTE

DIAS

2012/2013
2012/2013
EXERCÍCIO

JOSE AITON DA SILVA
30
23/04/2014 A 22/05/2014
MARIA DAS DORES DA SILVA
30
28/04/2014 A 27/05/2014
SONIA BARBOSA DE MELO
30
01/04/2014 A 30/04/014
SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO
6668

PERÍODO

DILSON DUARTE FEITOSA
30
02/04/2014 A 01/05/2014
SEBASTIAO VENTURA DA SILVA
30
22/04/2014 A 22/05/2014
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PROCESSO
6660
6706
6580

DIAS

PERÍODO

2011/2012
2013/2014
2010/2011
EXERCÍCIO

ADEMIR BATISTA DOS SANTOS
30
01/04/2014 A 30/04/014
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2011/2012

REQUERENTE
EDSON TEXEIRA MAIA
EDVALDO EDGAR EVANGELISTA
FRANCISCO DE ASSIS ALVES
GILBERTO RAILMUNDO DA SILVA
JOSE APARECIDO C. DA SILVA
JOSE ISIDORIO DE FREITAS
JOSELITO DOS SANTOS LIMA
JOSINALDO LUIZ DA SILVA
KELI CRISTINA DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO
2013/2014
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2012/2013
2011/2012

DIAS
30
30
30
30
30
30
30
30
30

PERÍODO
01/04/2014 A 30/04/2014
23/04/2014 A 22/05/2014
22/04/2014 A 21/05/2014
24/04/2014 A 23/05/2014
09/04/2014 A 08/05/2014
07/04/2014 A 06/05/2014
22/04/2014 A 21/05/2014
22/04/2014 A 21/05/2014
02/04/2014 A 01/05/2014

Monteiro, 30 de abril de 2014

RESENHA Nº 11/2014

A Ilustríssima Senhora Secretária da Administração, exarou os seguintes despachos.
Concessão de Licença Tratamento de Saúde
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PROCESSO

REQUERENTE

DIAS

PERÍODO

06698

ENIA ANDREA DE VASCONCELOS

60

23/04/2014 A 21/06/2014

06703

FERNANDA SILVEIRA DE OLIVEIRA

30

25/04/2014 A 23/05/2014
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SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO

REQUERENTE

DIAS

PERÍODO

INDETER

A PARTIR DE 13/04/2014

06685

APARECIDA CRISTINA DA SILVA SANTOS

06540

JOÃO BATISTA BEZERRA

90

02/04/2014 a 30/06/2014

06596

MARLUCE BATISTA ROEDA

60

04/04/2014 A 02/06/2014

06671

JULIANA KARLA LOPES PEREIRA

30

22/04/2014 A 20/05/2014

Monteiro, 30 de abril de 2014

RESENHA Nº 12/2014
A Ilustríssima Senhora Secretária da Administração, exarou os seguintes despachos.
Concessão de Licença para Acompanhar Pessoa da Família
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO
06723

REQUERENTE
MARIA GILVANIA BEZERRA DE FREITAS

DIAS

PERÍODO

15

28/04/2014 A 26/05/2014

Monteiro, 30 de abril de 2014

RESENHA Nº 13/2014
A Ilustríssima Senhora Secretária da Administração, exarou os seguintes despachos.
Concessão de Licença Maternidade
SECRETARIA DE SAÚDE
PROCESS
REQUERENTE
DIAS
06565 ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS
180

Monteiro, 30 de abril de 2014

PERÍODO
03/04/2014 A 29/09/2014
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EXTRATO DE CONTRATOS ABRIL/2014

Nº
162
163
164
165
166
167
169
169
170

A
B
A

Nome
EVELINE DA SILVA BEZERRA
GILSON ALVES DAS NEVES
LUANA CORDEIRO TÊCA
SAMYRIS ARIELLE OLIVEIRA CALDEIRA
SIMONE DA SILVA BATISTA
THIAGO DE ALCÂNTARA E SILVA
RUBÊNIA SILVA LEANDRO
KAIO TEMISTOCLES DE AQUINO LIRA
EURIVANIA MARIA DE SOUSA REMÍGIO

Servico
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Terapeuta Ocupacional
Médico Otorinolaringologista
Professor

Horas
25 (vinte e cinco)
25 (vinte e cinco)
25 (vinte e cinco)
25 (vinte e cinco)
25 (vinte e cinco)
25 (vinte e cinco)
20 (vinte horas)
20 (vinte horas)
25 (vinte e cinco)

Valor
1.219,98
1.060,49
1.060,49
1.060,49
1.060,49
1.060,49
724,00
1.500,00
1.060,49

DataIn
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
02/04/2014

DataFim
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/06/2014
30/06/2014
31/12/2014

Vr.
Máximo
4.160,00
23.400,00
23.400,00
1.560,00
23.400,00
1.175,20

DataIn

DataFim

03/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
02/04/2014
14/04/2014
24/04/2014

30/06/2014
30/06/2014
30/04/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014

SecLot
Secretaria da Educação
Secretaria da Educação
Secretaria da Educação
Secretaria da Educação
Secretaria da Educação
Secretaria da Educação
Secretaria da Saúde
Secretaria da Saúde
Secretaria da Educação

CONTRATOS UPA
Nº

Nome

160
168
169
170
170
171

HIDRYS LORENA TAVARES LEAL
ANDRE ALVES RAMALHO
MARCIO MARINHO DUARTE
LIÉTGIA LÚCIA LOPES FIRMINO
KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA
CIRILA ADRIANA BEZERRA DA COSTA SILVA

B

TERMOS DE RESCISÕES
CONTRATUAIS
TERMO DE RESCISÃO Nº 007/2014
INSTRUMENTO DE DISTRATO
CONTRATUAL
Pelo presente instrumento de DISTRATO,
de um lado, MUNICÍPIO DE MONTEIRO,
pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o n. 09.073.628/000191, com sede na rua Alcindo Bezerra de
Menezes, Centro, Monteiro, Paraíba,
representado por sua Prefeita
Constitucional, Ednacé Alves Silvestre
Henrique, brasileira, casada, portadora do
CPF 804.828.564-91, Carteira de
Identidade 402.953 SSP/PB, residente e
domiciliada na rua Olímpio Gomes, Centro,
Monteiro, Paraíba, e, do outro,
FRANCISCO TIBÉRIO DA NÓBREGA
CARVALHO, brasileiro, Médico, CPF nº
055.091.044-14, resolvem, de comum
acordo, rescindir o contrato de prestação
de serviços nº 090/2014, ﬁrmado em
02/01/2014, para viger até 30/06/2014.
Dessa forma, as partes dão recíproca e
geral quitação a respeito do mesmo, não
havendo nada mais a reclamar, seja a que
título for, no presente ou no futuro, e
nenhum motivo para exigirem quaisquer
vantagens ou direito com alusão ao
contrato ora rescindido.

Servico

Vr.Plantão

Enfermeira
Médico Clínico
Médico Clinico
Técnico em Enfermagem
Médico Clinico
Auxiliar de Serviços

160,00
900,00
900,00
60,00
900,00
45,20

de um lado, MUNICÍPIO DE MONTEIRO,
pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o n.
09.073.628/0001-91, com sede na rua
Alcindo Bezerra de Menezes, Centro,
Monteiro, Paraíba, representado por sua
Prefeita Constitucional, Ednacé Alves
Silvestre Henrique, brasileira, casada,
portadora do CPF 804.828.564-91, Carteira
de Identidade 402.953 SSP/PB, residente e
domiciliada na rua Olímpio Gomes, Centro,
Monteiro, Paraíba, e, do outro, FELIPE
AFONSO GONCALVES, brasileiro, Médico,
CPF nº 045.914.514-29, resolvem, de
comum acordo, rescindir o contrato de
prestação de serviços nº 088/2014, ﬁrmado
em 02/01/2014, para viger até 30/06/2014.
Dessa forma, as partes dão recíproca e
geral quitação a respeito do mesmo, não
havendo nada mais a reclamar, seja a que
título for, no presente ou no futuro, e
nenhum motivo para exigirem quaisquer
vantagens ou direito com alusão ao
contrato ora rescindido.

Monteiro, 01 de abril 2014.

TERMO DE RESCISÃO Nº 008/2014
INSTRUMENTO DE DISTRATO
CONTRATUAL
Pelo presente instrumento de DISTRATO,

E por estarem de pleno acordo, assinam o
presente instrumento de distrato, em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.
Monteiro, 23 de abril 2014.

PAULO FERREIRA DE QUEIROZ
EXTRATO DO PROCESSO LICITATORIO

FELIPE AFONSO GONCALVES
TERMO DE RESCISÃO Nº 009/2014
INSTRUMENTO DE DISTRATO
CONTRATUAL

FRANCISCO TIBÉRIO DA NÓBREGA
CARVALHO

portadora do CPF 804.828.564-91, Carteira
de Identidade 402.953 SSP/PB, residente e
domiciliada na rua Olímpio Gomes, Centro,
Monteiro, Paraíba, e, do outro, PAULO
FERREIRA DE QUEIROZ, brasileiro,
Condutor Socorrista, CPF nº 008.182.27826, resolvem, de comum acordo, rescindir
o contrato de prestação de serviços nº
054/2014, ﬁrmado em 02/01/2014, para
viger até 30/06/2014. Dessa forma, as
partes dão recíproca e geral quitação a
respeito do mesmo, não havendo nada
mais a reclamar, seja a que título for, no
presente ou no futuro, e nenhum motivo
para exigirem quaisquer vantagens ou
direito com alusão ao contrato ora
rescindido.

E por estarem de pleno acordo, assinam o
presente instrumento de distrato, em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.

E por estarem de pleno acordo, assinam o
presente instrumento de distrato, em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.
Monteiro, 01 de abril 2014.

SecLot
Secretaria da Saúde
Secretaria da Saúde
Secretaria da Saúde
Secretaria da Saúde
Secretaria da Saúde
Secretaria da Saúde

Pelo presente instrumento de DISTRATO,
de um lado, MUNICÍPIO DE MONTEIRO,
pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o n.
09.073.628/0001-91, com sede na rua
Alcindo Bezerra de Menezes, Centro,
Monteiro, Paraíba, representado por sua
Prefeita Constitucional, Ednacé Alves
Silvestre Henrique, brasileira, casada,

PROCESSO: 025/2014 - MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2014
OBJETO: Contratação de empresa para a
construção de sistema Simpliﬁcado de
Abastecimento de Água, em comunidades
da Zona Rural do Município de Monteiro PB.
D O TA Ç Ã O : 1 5 . 4 5 1 . 3 0 0 7 . 1 0 2 2 44.90.52.00.
DATA DE JULGAMENTO: 02/04/2014 10h00min.
RATIFICAÇÃO: 09/04/2014
C O N T R AT E N T E : P R E F E I T U R A
MUNICIPAL DE MONTEIRO - CNPJ:
09.073.628/0001-91 - EDNACÉ ALVES
S I LV E S T R E H E N R I Q U E - P r e f e i t a
Constitucional.
CONTRATADA: WJ ENGENHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº. 12.396.152/00013 4 - D ATA D E A S S I N AT U R A D O
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CONTRATO: 10 de Abril de 2014 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 de Abril de
2014 a 10 de Outubro de 2014 - VALOR DO
CONTRATO: R$ 388.697,60. (Trezentos e
oitenta e oito mil seiscentos e noventa e sete
reais e sessenta centavos) - NR DO
CONTRATO: CT Nº. 0.5.05.01/2014.
PROCESSO: 020/2014 - MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.09/2014
OBJETO: Sistema de Registro de Preços
para Contratação de Emissora de Rádio,
com Abrangência no Município, para
Transmissão e Divulgação de Informações
Institucionais, Campanhas Educacionais e
Matérias de Interesse da Municipalidade.
DOTAÇÃO: 04.122.3005.2008 - 33.90.39
(Recursos Ordinário).
DATA DE JULGAMENTO: 12/03/2014 11h00min.
HOMOLOGAÇÃO: 02/04/2014
C O N T R AT E N T E : P R E F E I T U R A
MUNICIPAL DE MONTEIRO - CNPJ:
09.073.628/0001-91 - EDNACÉ ALVES
S I LV E S T R E H E N R I Q U E - P r e f e i t a
Constitucional.
CONTRATADA: RADIO SANTA MARIA
LT D A - M E , I n s c r i t a n o C N P J n . º
1 0 . 7 4 0 . 3 4 8 / 0 0 0 1 - 7 9 - D ATA D E
ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de Abril
de 2014 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02 de
Abril de 2014 a 02 de Abril de 2015 - VALOR
DO CONTRATO: R$ 87.500,00 (Oitenta e
sete mil e quinhentos reais). CONTRATO
A D M I N I S T R A T I V O N º
0.6.09.01/2014/CPL/PMM.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MONTEIRO
EXTRATO DO PROCESSO LICITATORIO
PROCESSO: 007/2014 - MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.02/2014
OBJETO: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de digitação,
processamento, transmissão e manutenção
do banco de dados dos sistemas de saúde
do município, para suprir as necessidades
da secretaria Municipal de saúde, durante o
exercício de 2014.
DOTAÇÃO: 10.301.3015.2066 - 33.90.39 /
10.302.3016.2079 - 33.90.39.
DATA DE JULGAMENTO: 26/03/2014 08h00min.
HOMOLOGAÇÃO: 03/04/2014
CONTRATENTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MONTEIRO - CNPJ:
11.214.763/0001-51 - Ednacé Alves
Silvestre Henrique - Gestora do FMS.
CONTRATADA: LC DISTRIBUIDORA DE
P R O D U T O S E S E R V I Ç O S
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n.º
4 0 . 9 4 6 . 5 7 6 / 0 0 0 1 - 6 0 - D ATA D E
ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de Abril
de 2014 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 de
Abril de 2014 a 31 de Dezembro de 2014 VALOR DO CONTRATO: R$ 71.520,00
(Setenta e um mil quinhentos e vinte reais) Nº DO CONTRATO: 1.6.02.01/2014.
PROCESSO: 008/2014 - MODALIDADE:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.03/2014
OBJETO: Sistema de Registro de Preços,
para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
CLÍNICOS ESPECIALIZADOS PARA A
REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM,
destinados a suprir as necessidades da
Secretária de Saúde desta Municipalidade.
DOTAÇÃO: 10.301.3015.2066 - 33.90.39.
DATA DE JULGAMENTO: 26/03/2014 10h30min.
HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2014
CONTRATENTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MONTEIRO - CNPJ:
11.214.763/0001-51 - Ednacé Alves
Silvestre Henrique - Gestora do FMS.
CONTRATADA: CLINICA RADIOLOGICA
DR WANDERLEY LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº. 08.716.557/0001-35- DATA DE
ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de Abril
de 2014 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 08
de Abril de 2014 a 07 de Abril de 2015,
contado da data da sua assinatura - VALOR
D O C O N T R AT O : R $ 4 4 6 . 6 5 0 . 0 0
Quatrocentos e quarenta e seis mil
seiscentos e cinquenta reais) - Nº DO
CONTRATO: 1.6.06.01/2014.
PROCESSO: 009/2014 - MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.04/2014
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS
PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS PARA
EXAMES DE RADIOLOGIA,
MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E
DESINTROMETRIA OSSEA.
DOTAÇÃO: 10.301.3015.2066 - 33.90.39 /
10.302.3016.2079 - 33.90.39.
DATA DE JULGAMENTO: 26/03/2014 14h30min.
HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2014
CONTRATENTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MONTEIRO - CNPJ:
11.214.763/0001-51 - Ednacé Alves
Silvestre Henrique - Gestora do FMS.
C O N T R ATA D A : I TA L O M I R A N D A
SERVICOS MEDICOS EIRELI, inscrita no
CNPJ n.º 15.568.613/0001-05 - DATA DE
ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de Abril
de 2014 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: De:
De 08 de Abril de 2014 a 07 de Abril de 2015,
contado da data da sua assinatura. - VALOR
DO CONTRATO: R$ 252.000,00(Duzentos e
cinquenta e dois mil reais) - Nº DO
CONTRATO: 1.6.4.01/2014.
PROCESSO: 010/2014 - MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.05/2014
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS AQUISIÇÃO DE FRUTAS E
VERDURAS, durante o exercício de 2014.
DOTAÇÃO: 10.301.3015.2062 - 33.90.30.00
/ 10.302.3015-2066 - 33.90.30.00 /
10.302.3016.2075 - 33.90.30.00 /
10.302.3016-2082 - 33.90.30.00.
DATA DE JULGAMENTO: 27/03/2014 09h00min.
HOMOLOGAÇÃO: 03/04/2014
CONTRATENTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MONTEIRO - CNPJ:
11.214.763/0001-51 - Ednacé Alves
Silvestre Henrique - Gestora do FMS.
CONTRATADA: IRINEU BEZERRA DE

LIMA - ME, inscrita no CNPJ n.º
0 9 . 4 7 6 . 9 4 1 / 0 0 0 1 - 7 0 - D ATA D E
ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de Abril
de 2014 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 de
Abril de 2014 a 04 de Abril de 2014 - VALOR
DO CONTRATO: R$ 60.677,00 (Sessenta
mil seiscentos e setenta e sete reais) - Nº DO
CONTRATO: 1.6.05.01/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
004/2014/FME
Rescisão ao Contrato nº 009.013/2014
OBJETO: Transporte de Estudantes da
REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO
INOVADOR.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de
Educação de Monteiro
CONTRATADO: Ronaldo de Souza Junior
OBJETO: Constitui objeto da rescisão
amigável do Contrato Administrativo nº.
009.013/2014, que tem por objeto a
Prestação de Serviços no Transporte de
Estudantes da REDE ESTADUAL DE
ENSINO MÉDIO INOVADOR.
BASE LEGAL: Fundamento o Art. 78, Inciso
XII e Art. 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93
e suas alterações posteriores e a Cláusula
Decima Primeira do Contrato Primitivo.
SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre
Henrique/FME e o Sr. Ronaldo de Sousa
Junior.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2014.
Monteiro, 30 de Abril de 2014.

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FME
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 026.001/2013/CSL/FME.
PA R T E S : F U N D O M U N I C I PA L D E
EDUCAÇÃO DE MONTEIRO e a empresa
RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de
Serviços de Provedor de Internet Banda
Larga, via Rádio, 24 horas por dia. OBJETO
DO ADITIVO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de
vigência por 30 (Trinta) dias a partir a
assinatura do presente termo, com vigência
de 29 de Abril de 2014 a 29 de Maio de 2014..
FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo,
com base na Cláusula Primeira, tem como
fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores e o Contrato Primitivo.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
- Gestora do FME - Monteiro - PB.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 024.002/2013/CSL/FME.
PA R T E S : F U N D O M U N I C I PA L D E
EDUCAÇÃO DE MONTEIRO e a empresa
N O R D E S T E R E M A N U FAT U R A D E
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA ME. OBJETO CONTRATUAL: SRP Aquisição de Material e Equipamentos de
Informática, Para Atender as Nescessidades
do Fundo Municipal de Educação. OBJETO
DO ADITIVO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de
vigência por 60 (Sessenta) dias a partir a
assinatura do presente termo, com vigência
de 22 de Abril de 2014 a 21 de Junho de
2014.. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo
Aditivo, com base na Cláusula Primeira, tem
como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores e o Contrato Primitivo.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE Gestora do FME - Monteiro - PB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 024.001/2013/CSL/FME.
PA R T E S : F U N D O M U N I C I PA L D E
EDUCAÇÃO DE MONTEIRO e a empresa
F I T I N F O R M Á T I C A LT D A . O B J E TO
CONTRATUAL: SRP - Aquisição de Material
e Equipamentos de Informática, Para
Atender as Nescessidades do Fundo
Municipal de Educação. OBJETO DO
ADITIVO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de
vigência por 60 (Sessenta) dias a partir a
assinatura do presente termo, com vigência
de 22 de Abril de 2014 a 21 de Junho de
2014.. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo
Aditivo, com base na Cláusula Primeira, tem
como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores e o Contrato Primitivo.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE Gestora do FME - Monteiro - PB.

AVISOS, EDITAIS, REGIMENTOS, ETC.:
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE MONTEIRO - PB
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA
Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do AdolescenteCMDCA/MONTEIRO é órgão normativo,
deliberativo e controlador da política e
diretrizes de atendimento da criança e do
adolescente, em conformidade com o

estabelecido no artigo 10º da lei
1.136//1996, com ação em todo o Município
de Monteiro.

direitos das crianças e adolescentes, no
âmbito do município, através de
Resoluções.

Art. 2º - Na consecução das atribuições de
sua competência, cabe ao Conselho:

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

I - Orientar os Agentes Municipais para o ﬁel
cumprimento da política de proteção e
defesa dos direitos humanos de crianças e
adolescentes formulados pelo Conselho,
podendo para tanto, elaborar normas e
roteiros simpliﬁcados, divulgando-os entre
as entidades atuantes na área e a
comunidade em geral;
II - Editar normas, ﬁxando critérios roteiros e
formulários de planos de ação e aplicação
para a utilização dos recursos, programas e
ações de assistência integral à criança e ao
adolescente, além de controlar a sua
aplicação do âmbito do Município;
III - Fixar prazos e condições para
apreciação e emissão de parecer prévio à
concessão de subvenção ou auxílio às
Entidades de Proteção e Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente;
IV - Formular critérios de recebimento,
aprovação e manifestação quanto às
denúncias e queixas que lhe forem
formuladas desde que elas digam respeito a
problemas de natureza geral, respeitando as
competências doConselho Municipal;
V - Manter intercâmbio com o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselho Estaduais e
Congêneres Municipais, além dos
Conselhos Tutelares;
VI - Realizar estudos, além de apoiar
pesquisas e campanhas de divulgação
institucional, no âmbito dos direitos da
criança e do adolescente;
VII - Emendar ou reformular o Regimento
Interno por decisão da maioria absoluta dos
seus membros;
VIII - Elaborar propostas anuais de formação
para seus membros e conselheiros
tutelares;
IX - Elaborar propostas de ﬁnanciamento
para suas atividades, encaminhado-as ao
órgão a que está vinculado para a
incorporação no Orçamento Municipal;
assim como, ás fontes de ﬁnanciamento
público e privado, do Brasil ou do Exterior;
X - Gerir os recursos relativos ao Fundo
Municipal para a Infância eAdolescência FMIA; destinados à promoção e defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente no
âmbito municipal;
XI - Elaborar periódicos informativos das
atividades do Conselho Municipal;
XII - Expor e encaminhar ao Chefe do Poder
Executivo, sempre que necessário, a edição
de reformulação de legislação que diga
respeito à criança e ao adolescente;
XIII - Manter atualizado o cadastro de
entidades que atuam com criança e
adolescente, anualmente e cumprir com o
disposto no Art. 90, §3° e art. 91, da Lei
8069/90;
XIV - Coordenar o processo de eleição dos
Conselhos Tutelares no município de
Monteiro;
XV - Coordenar e realizar as Conferências
Municipaisde Direitos da Criança e do
Adolescente no município de Monteiro;
XVI - Disciplinar as ações referentes aos

Art. 3º - O Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente é composto por
08 (oito) membros efetivos e respectivos
suplentes, conforme disposto na Lei nº
1.136/1996, eleitos para um mandato de 2
(dois) anos, admitida uma recondução por
igual período.
Parágrafo Único - A escolha e indicação dos
representantes das entidades da sociedade
civil à promoção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente se processarão
nos seguintes termos:
I - Serão coordenadas pelo Fórum Municipal
do CMDCA de entidades não
governamentais que estabelecerá os
critérios e normas eleitorais em forma de
regimento especíﬁco, devidamente
divulgado assegurado a convocação e
participação de 01 (um) representante do
Conselho Municipal para acompanhar o
processo de eleição;
II - Só poderão participar do processo de
eleição as entidades devidamente
cadastradas no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, que
estiverem em continuo funcionamento no
mínimo a 01 (um) ano;
III - Estarão aptos a concorrer, os candidatos
que preencherem os requisitos
estabelecidos no Regimento Eleitoral e
pertencerem as entidades que
comprovadamente trabalharem de forma
efetiva e sistemática com crianças e
adolescentes;
IV - Somente poderão participar do Processo
Eleitoral, através do Fórum DCA, as
entidades que comprovadamente
participarem das atividades deste órgão;
V - Em caso de vacância da representação
não governamental haverá indicação pelo
Fórum DCA e, assumirá a entidade suplente
mais votada em ordem decrescente.
Art. 4º - Os representantes governamentais
serão indicados pelos respectivos
Secretários dos órgãos aﬁns, delegando
poderes aos titulares e suplentes de acordo
com as atividades especiﬁcas do Conselho
de Direitos.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 5º - O Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente funcionará
regularmente através de sessões mensais,
ou em caráter extraordinário; devendo
dispor de um quórum mínimo de
50%(cinqüenta por cento) mais (01) um dos
participantes do Colegiado.
Art. 6º - As sessões extraordinárias do
Conselho Municipal poderão ser
convocadas pelo Presidente (a) do
Conselho ou por 2/3 (dois terços) de seus
membros, desde que haja comprovada
urgência para trato de assuntos
deliberativos, com antecedência mínima de
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48 (quarenta e oito) horas, recaindo sua
realização, preferencialmente em dia útil
exigindo-se o mesmo quorum estabelecido
neste regimento.
Art. 7º - As decisões do Conselho Municipal
serão tomadas por maioria simples dos
membros presentes, tanto nas sessões
ordinárias, como extraordinárias.
Art. 8º - O Conselho Municipal funcionará
com a seguinte estrutura:
I - PLENÁRIO;
II - SECRETARIA EXECUTIVA; e
III - COMISSÕES PERMANENTES.
§ 1º - Em conformidade com a estrutura
deﬁnida neste artigo, o Conselho Municipal
disporá de uma Coordenação para favorecer
o funcionamento de suas ações.
§ 2º - A escolha do (a) Presidente, VicePresidente e Secretário(a) será procedida
para mandato anual, em votação aberta,
dentre os membros efetivos, na primeira
sessão ordinária, de cada exercício,
permitida a recondução uma única vez.
§ 3º - No processo de escolha do(a)
Presidente, Vice-Presidente e Secretario(a)
do Conselho Municipal, quando houver
empate deverá ser procedida nova votação e
se persistir o resultado, será considerado
eleito, o candidato mais idoso.
PLENÁRIO
Art. 9º - O Plenário é o órgão de deliberação
do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
§ 1º - As matérias sujeitas à votação em
Plenário enquadram-se como:
I - Resolução - quando se tratar de
deliberação vinculada à competência legal
do Conselho Municipal;
II - Moção - quando se tratar de manifestação
de qualquer natureza relacionada à temática
da criança e do adolescente;
III - Expediente - quando se tratar de
documentos, projetos e ofícios em geral a
serem expedidos ou executados pelo
Conselho Municipal.
§ 2º- Ausentes o Presidente, Vice-Presidente
e havendo quorum estabelecido no artigo 7º,
caberá ao Conselheiro mais idoso presente;
o exercício das atribuições previstas nos
incisos I a VIII do artigo 14.
Art. 10º - As resoluções aprovadas pelo
Plenário serão encaminhadas no prazo
máximo de até 05 (cinco) dias úteis à
Secretaria Executiva, para publicação no
Semanário Oﬁcial do Município.

competências do Conselho Municipal.
Art. 13 - Todo Conselheiro de qualquer
Entidade ou pessoa física poderá
encaminhar propostas para a deliberação do
Conselho Municipal através dos seguintes
encaminhamentos:
I - Distribuição da matéria para relatoria na
Comissão que for competente e se
necessáriosolicitará ao Plenário, discussão
em até 03 (três) sessões do Conselho
Municipal;
II - Transcorridas as sessões anteriormente
estabelecidas, o(a) Relator(a) deverá
proferir seu voto e encaminhar a matéria
para deliberação conclusiva do Plenário.

Art. 12 - O Plenário poderá deliberar sobre
encaminhamentos, quando seus membros
assim julgarem, sempre que as matérias
forem relacionadas com as atribuições e

Art. 18 - As ações da Secretaria Executiva
serão vinculadas a Presidência do Conselho
Municipal que atuará em conformidade com
as decisões provindas do Plenário.
Art. 19 - A Presidência do Conselho
Municipal reunir-se-á sempre
quinzenalmente em alternância com as
reuniões do Plenário ou excepcionalmente
em caráter extraordinário.

PRESIDÊNCIA
Art. 14 - Compete ao Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente:

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES, DEVERES E DIREITOS
DOS CONSELHEIROS
Art. 20 - São atribuições dos Conselheiros:

I - Coordenar as reuniões ordinárias e
extraordinárias do Conselho;
II - Representar o Conselho em juízo ou fora
dele;
III - Gerenciar o funcionamento da
Coordenação e do FMIA, transmitindo-lhes
as determinações emanadas do Conselho;
IV - Cumprir e diligenciar para a ﬁel execução
das normas estabelecidas na legislação
pertinente;
V - Autorizar e comunicar ao Colegiado
faltas, impedimentos, afastamentos e
licença dos demais Conselheiros, desde que
justiﬁcada por escrito e com antecedência de
48 (quarenta e oito) horas;
VI - Deliberar em conjunto com a
Coordenação do Conselho Municipal e ad
referendum do plenário/colegiado.
VII - Distribuir previamente para os
respectivos Conselheiros, os documentos
pertinentes as Comissões Permanentes.
VIII - Cabe à Presidente fazer ciente ao
Colegiado a justiﬁcativa da ausência do (a)
Conselheiro (a);
Art. 15 - Em suas faltas ou impedimentos,
o(a) Presidente será substituído pelo VicePresidente a quem competirá também
exercer as atribuições que lhe forem
delegadas pela Coordenação.
SECRETARIA EXECUTIVA
Art. 16 - Compete ao Secretário Executivo do
Conselho Municipal coordenar os serviços
administrativos da Secretaria Executiva.
Parágrafo Único - A Secretaria Executiva
será composta por pessoal técnico
administrativo-ﬁnanceiro e de apoio
pertencente ao Poder Executivo.
Art. 17 - São competências da Secretaria:

Art. 11 - As moções aprovadas pelo Plenário
serão encaminhadas à Secretaria Executiva,
que as divulgará em todo o Município, e onde
necessário, através dos meios de
comunicação existentes.

III - Cumprir as determinações e orientações
emanadas do Conselho Municipal; e
IV - Elaborar, apresentar e manter arquivo
atualizado das Atas das Sessões Ordinárias
e Extraordinárias; bem como toda
documentação vinculada ao Conselho
Municipal.

I - Coordenar as ações da equipe técnica do
Conselho Municipal;
II - Divulgar em todo o Município e quando
determinado, em outros níveis, as
resoluções, instruções normativas e outras
deliberações emanadas do Conselho
Municipal, assim como publicações
referentes a situação da criança e do
adolescente;

I - Opinar a respeito das matérias elencadas
no artigo 2º, incisos I a XVI deste Regimento;
II - Emitir parecer escrito em todas as
matérias que lhes forem cometidas e relatar
na forma de sua competência;
III - Votar, em igualdade de condições, todas
as matérias submetidas à deliberação do
Conselho, adstrito apenas as normas legais
e a sua livre convicção;
IV - Votar e ser votado para as funções da
Presidência e para membro das Comissões
Permanentes ou Temporárias, conforme
previsto nos artigos 7º, e 23 a 34, deste
Regimento;
V - Representar o Conselho em Simpósios,
Conferências, Encontros, Conclaves,
Reuniões, etc., desde que estes digam
respeito a questão da criança e do
adolescente, se assim designado pela
Coordenação e / ou pelo Plenário; e
VI - Desempenhar tarefas ou funções que
lhes forem conferidos pelo Conselho ou por
seu Presidente.
Art. 21 - Os Suplentes substituem os
respectivos membros efetivos nos casos de
falta, impedimento, afastamento, licença ou
vacância desde que previamente
comunicada à Presidência.
Parágrafo Único - Fica assegurada a
participação dos suplentes nas Sessões do
Conselho e nas Comissões Permanentes,
para ﬁns de se manterem atualizados com
as suas matérias, cabendo-lhes o direito de
voto na ausência do titular.
Art. 22 - São deveres e direitos dos
Conselheiros:
I - Comparecer as Sessões Ordinárias e
Extraordinárias, acatando e fazendo cumprir
as decisões do Conselho Municipal;
II - Trabalhar para a consecução das
ﬁnalidades do Conselho Municipal;
III - Cumprir as normas previstas em toda a
legislação da criança e do adolescente e
neste Regimento;
IV - Comunicar à Presidência, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, os casos de falta, impedimento,
licença ou vacância para permitir a
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convocação do respectivo suplente ou
justiﬁcar ausência dentro de igual prazo,
após a realização de Sessão em que esteve
ausente;
V - Apresentar propostas e resoluções
escritas para deliberação do órgão colegiado
bem como, interpor recurso para o Plenário
da decisão da Coordenação que as indeferir;
VI - Solicitar dos órgãos públicos e privados,
em todos os níveis, com prazo deﬁnido,
certidões, cópias de documentos,
informações e demais consultas para ﬁns de
assegurar o ﬁel cumprimento do Estatuto da
Criança e do Adolescente e das ações
pertinentes ao Conselho Municipal;
VII - Propor às autoridades, em quaisquer
níveis, a instauração de sindicâncias,
inquéritos e/ou processos administrativos ou
judiciais para apuração de responsabilidade
diante de violações contra crianças e
adolescentes; e
VIII - A participação dos Conselheiros nas
reuniões do CMDCA, precede qualquer
outra atividade no âmbito do Município.
CAPÍTULO V
DAS COMISSÕES
Art. 23 - O Conselho Municipal disporá de 05
(cinco) Comissões Permanentes com
responsabilidades especíﬁcas, dispostas
nos artigos subseqüentes, sendo órgãos de
natureza técnica e de caráter permanente
nas áreas de:
a) Saúde e combate ao Abuso e Exploração
Sexual Infanto-Juvenil;
b) Educação e combate a Exploração do
Trabalho Infantil;
c) Jurídico-Social e de Medidas SócioEducativas;
d) Defesa de Direitos e Conselhos Tutelares;
e) Orçamento, Fundos e Finanças.
Parágrafo Único- As Comissões
Permanentes atenderão às necessidades de
especialização de assuntos que constituem
ﬁnalidade essencial do Conselho Municipal e
que exijam, para melhor atenção,
desconcentração de deliberação e ações.
Art. 24 - O Conselho Municipal também
disporá de Comissões Temporárias quesão
órgãos de natureza técnica e de caráter
provisório, para tratar de assuntos
especíﬁcos.
Parágrafo Único - A constituição e o
funcionamento das Comissões Temporárias
serão estabelecidas em Resolução
especiﬁca ou apenas constarão das atas,
devendo estar embasadas na explicação de
suas ﬁnalidades, objetivos, produtos, prazos
e demais aspectos que identiﬁquem
claramente a sua natureza, respeitando a
paridade na sua composição.
Art. 25 - As Comissões Permanentes e as
Comissões Temporárias deverão ser
constituídas respeitando a paridade e
rotatividade em suas composições, terão no
mínimo dois membros e no máximo quatro
escolhidos dentre todos os conselheiros do
CMDCA, titulares e suplentes, de acordo
com sua área de interesse e atuação.

Art. 26 - Poderão ser convidados a participar
d a s C o m i s s õ e s Te m p o r á r i a s ,
representantes de órgãos públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
de entidades da sociedade civil nas áreas de
saúde, assistência social, mulher, juventude,
educação, esporte e cultura e entidades de
classe.
Art. 27 - Cada Comissão Permanente ou
Comissão Temporária deverá apresentar
relator (a) e apresentar exposição de
parecer sobre a matéria em pauta, nas
sessões de Plenário.
Art. 28 - As propostas apresentadas e os
pareceres emitidos pelas Comissões
Permanentes e Temporárias somente serão
deliberados nas sessões em Plenário, que
apreciará, alterará se for o caso e, deliberará
por maioria de 2/3 (dois terços) dos
presentes, objetivando o cumprimento da
legislação pertinente á criança e ao
adolescente.
Art. 29 -Cada Comissão Permanente ou
Temporária elaborará seu Plano de Trabalho
Interno.
Art. 30 - A Comissão de Saúde, Abuso e
Exploração Sexual Infanto-Juvenil terá
como atribuição, investigar e propor
medidas na área de saúde, exploração e no
enfrentamento da violência sexual infantojuvenil em defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
Art. 31 - A Comissão de Educação e
Combate à Exploração do Trabalho Infantil
terá como atribuição, investigar e propor
medidas na área da exploração do trabalho
infantil; bem como, na área da educação,
lazer, recreação, esporte e cultura, em
defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Art. 32 - A Comissão Jurídico-Social e
Medidas Sócio-Educativas terá como
atribuição, investigar e propor medidas
legais e judiciais, inclusive no campo da
prevenção e combate á violência, visando a
aplicação de todas as medidas sócioeducativas na efetivação dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Art. 33 - A Comissão de Defesa dos Direitos e
Conselhos Tutelares terá como atribuição a
ﬁscalização do cumprimento dos Direitos da
Criança e do Adolescente; bem como,
acompanhar a implementação dos
Conselhos Tutelares e o seu respectivo
funcionamento.
Art. 34 - A Comissão de Orçamento Fundos e
Finanças terá como atribuição apresentar e
acompanhar as propostas orçamentárias ao
Município, ﬁscalizando e acompanhando a
implementação do Fundo Municipal para a
Infância e Adolescência - FMIA ; bem como,
propiciar campanhas e outras formas que
possam gerar recursos para o Fundo
Municipal.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES

Art. 35 - São penalidades aplicadas aos
membros do Conselho:
I - Advertência;
II - Suspensão; e
III - Exclusão.
Art. 36 - Será advertido, constando em ata,
o Membro que faltar sem justiﬁcar 03 (três)
Sessões Ordinárias consecutivas do
Conselho Municipal ou descumprir uma
única vez, as normas estabelecidas neste
Regimento.
Art. 37 - Será suspenso, constando em ata,
pelo período de 30 (trinta) a 90 (noventa)
dias o Membro do Conselho Municipal que,
após ser advertido, venha a reincidir em
falta ou descumprimento dos deveres, bem
como, praticar ato ou atitude
manifestamente contrárias aos interesses
ou ﬁnalidades do Conselho.
Art. 38 - Será excluído do Conselho o
Membro que:
I - Faltar a 04 (quatro) Sessões Ordinárias
consecutivas ou 05 (cinco) sessões
alternadas sem prévia autorização da
Presidência ou não abonadas na forma do
inciso V e VIII, do artigo 14 deste
Regimento, assegurada ampla defesa;
II - For condenado por prática de quaisquer
crimes ou infrações administrativas
previstas nos Capítulos I e II, do Título VII,
da Lei nº 8.069/90 e suas atualizações.
III - For condenado, com sentença
transitado e julgado pela prática de
quaisquer dos crimes previstos no Código
Penal ou Legislação Extravagante; e
IV - Reincidir em quaisquer dos motivos
autorizados de suspensão se a
reincidência houver ocorrida em prazo
inferior a 01 (um) ano de aplicação da
penalidade anterior;
Art. 39 - A Presidência do Conselho
Municipal perderá o mandato no caso de
descumprir deliberação do Conselho, salvo
se por motivo de força maior ou óbice
considerado justo pela maioria de seus
pares.
Parágrafo Ùnico - A deliberação sobre a
aplicação de qualquer penalidade será
procedida de parecer emitido pela
Comissão de Ética, formada por 04
(quatro) Conselheiros e Presidida pelo
mais votado dentre eles, escolhidos em
votação pelo Plenário, conclusivo pela
recomendabilidade da medida.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40 - As propostas de alterações a que
alude o artigo 2º, inciso VII, somente serão
aprovadas em Sessão Extraordinária,
convocada exclusivamente para este ﬁm,
com antecedência e conhecimento prévio
da reformulação e suas justiﬁcativas, com
no mínimo 08 (oito) dias de antecedência.
Art. 41 - Fica assegurado ajuda de custo
aos Conselheiros participantes de cursos,
treinamentos, seminários, conferências
fora do município, com recursos
provenientes do Orçamento do Conselho
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Municipal.

Monteiro-PB, 02 dezembro de 2013.

Art. 42 - O Conselho Municipal disporá de
suporte técnico-administrativo-ﬁnanceiro e
de apoio mediante proposta encaminhada à
Prefeitura Municipal.

Evilázio Gonçalves da Silva
Presidente do CMDCA

Vanessa Eliza Franco
Conselheira
Maria do Socorro Almeida de Andrade
Conselheira

Gerson Marinheiro de Brito Neto
Conselheiro

Art. 43 - Os casos omissos serão resolvidos
por deliberação da maioria dos Membros do
Conselho Municipal.

Edvania de Morais Beliz
Conselheira

Art. 44 - Este Regimento Interno entrará em
vigor na data de sua publicação.

Inocêncio Alves dos Santos Filho
Conselheiro

Zilson Romão de Vasconcelos
Conselheiro
Nelson Mota de Farias Junior
Conselheiro

SEÇÃO II - ATOS DO PODER LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 321/2014.
Denomina Praça da Saudade nesta cidade e
dá outras providências.

FIGUEIREDO
1º Secretário
JOSÉ ROBERTO CORDEIRO BEZERRA.
2º Secretário

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º É denominada Manoel Joaquim
Rafael, a "praça da saudade" que ﬁca
localizada na rua Inocêncio Lopes de
Oliveira.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

R A U L L A FAY E T T E F O R M I G A
FIGUEIREDO
Vereador - 1º Secretário

MOÇÃO Nº 10/2014
AUTOR (a): Vereador RAUL LAFAYETTE
FORMIGA FIGUEIREDO

MOÇÕES
MOÇÃO Nº 09/2014
AUTOR: Vereador RAUL LAFAYETTE
FORMIGA FIGUEIREDO.
Assunto: Apresenta Moção de Aplausos.

GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA
Presidente

Sr. Presidente, de acordo com o Regimento
da casa em seu artigo 157 parágrafos 1º e 2º,
apresento a este plenário MOÇÃO DE
APLAUSOS para ser encaminhada a
Diretora Geral da Escola José Leite de
Souza Maria Aparecida Gomes de Lima, as
diretoras Adjuntas Sineide Maria da Silva
Lima e Lécia Pinto Ferreira de Moraes e a ex
diretora Rejane Carvalho, pela passagem do
dia "D'.

R A U L L A FAY E T T E F O R M I G A

Sala das sessões, 03 de abril de 2014.

Art. 3º Esta decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Monteiro, 10 de abril de 2014

Assunto: Apresenta Moção de Pesar.
Sr. Presidente, de acordo com o
Regimento da casa em seu artigo 157
parágrafos 1º e 2º, apresento a este
plenário MOÇÃO DE PESAR para ser
encaminhada ao Sra. Sandra Valéria
Alves Teixeira e família pelo falecimento
do Sr. Eudes Alves de Oliveira.
Sala das sessões, 10 de abril de 2014.
R A U L L A FAY E T T E F O R M I G A
FIGUEIREDO
VEREADOR - 1º SECRETÁRIO

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO MÊS DE ABRIL DE 2014
Nº Emp.
121
122
.123
124
125
126
127
128
129
130

Data
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
03/04/2014
07/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
10/04/2014

Fornecedor
Antomar Campos da Silva
Givalbério Alves Ferreira
José Gabriel Neto
Enersisa Paraíba
Jornal Correio da Paraíba Ltda
Robson de Paiva
José Geordie e Silva Filho
Luis Berto da Silva
Irineu Bezerra de Lima
José Roberto Cordeiro Bezerra

Valor
181,00
660,00
211,00
258,72
34,90
150,00
500,00
300,00
38,00
300,00

Vlr. Pago Vlr. à Pagar
181,00
0,00
660,00
211,00
258,72
34,90
150,00
500,00
300,00
38,00
300,00
-
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131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
TOTAL

10/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
25/04/2014

Erivaldo Bezerra de Melo
Flaviano Torres Matos
Pedro Jorge de Oliveira Monteiro
Fit Informática Ltda
Valdenice Nunes de Siqueira
Severino Daniel Leite Siqueira
Edglay Bezerra Fragoso
Gilvania Alves Azevedo de Lira-ME
João de Siqueira Leite
José Wadson Nunes de Melo
E-ticons Empresa de Tec. Da Informação
HF Soluções em Inormática
Alexandre Ferreira Tomé
Folha de Pagamendo de Vereadores
Folha de Pag. De Ass. Parlamentares
Folha de Pag. De Func. Comissionados
Folha de Pagamento de Efetivo
Folha de Pagamento de Inativos
Itana Gabriela do Nascimento
INSS- Instituto Nac. de Seg. Social
Posto de Comb. N. Sra das Dores
Pedro Feliciano Júnior
Josusmar dos Santos Silva
Francisco Ferreira da Silva
Antônio Lucas Alves de Melo
Miguel Ferreira Monteiro

290,00
200,00
400,00
300,00
362,00
724,00
724,00
724,00
3.500,00
380,00
650,00
540,00
2.000,00
63.450,00
16.420,00
13.756,00
1.405,00
2.099,60
600,00
19.893,58
940,00
580,00
490,00
320,00
759,95
620,00

290,00
200,00
400,00
300,00
362,00
724,00
724,00
724,00
3.500,00
380,00
650,00
540,00
2.000,00
63.450,00
16.420,00
13.756,00
1.405,00
2.099,60
600,00
19.893,58
940,00
580,00
490,00
320,00
759,95
620,00

-

134.761,75

134.761,75

0,00

